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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA n.0704733-84.2020.811.0001(favor mencionar esse número)

Requerente: Altair Baliero – OAB/MT 13.946

Vistos etc.

 Trata-se do protocolo n. 886786/2019, pelo qual o Dr. Altair Balieiro – 

OAB/MT 13.946, requer “o CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO do Sr. 

LEONARDO RIBERIO ROSE, inscrito na OAB/MT n° 23228/E, em todos os 

processos, em que atuo, em tramite nessa Corte” (sic – andamento 2).

 Pois bem. Considerando a solicitação requerida, defiro o pedido formulado 

pelo advogado Altair Balieiro – OAB/MT 13.946, para cancelar o 

credenciamento do estagiário Sr. Leonardo Riberio Rose (23228/E – 

OAB/MT).

Remeta-se o expediente à Central de Distribuição do presente Foro para 

as providências necessárias;

 Após, arquive-se o expediente com as cautelas necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2020.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

CIA n.0704732-02.2020.811.0001(favor mencionar esse número)

Requerente: Altair Baliero – OAB/MT 13.946

Vistos etc.

 Trata-se do protocolo n. 886786/2019, pelo qual o Dr. Altair Balieiro – 

OAB/MT 13.946, requer “o CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO da 

Sra. GREICIKELLY CARDOSO RIBEIRO, inscrito na OAB/MT n° 23582/E, em 

todos os processos, em que atuo, em tramite nessa Corte” (sic – 

andamento 2).

 Pois bem. Considerando a solicitação requerida, defiro o pedido formulado 

pelo advogado Altair Balieiro – OAB/MT 13.946, para cancelar o 

credenciamento da estagiária Sra. Greicikelly Cardoso Ribeiro (23582/E – 

OAB/MT).

Remeta-se o expediente à Central de Distribuição do presente Foro para 

as providências necessárias;

 Após, arquive-se o expediente com as cautelas necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2020.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004422-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência de Viagens Universal Ltda - EPP (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006273-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CORDEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

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))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Para fins de análise do pedido de habilitação de crédito formulado 

por Luciano Cordeiro dos Santos, no intuito de verificar se o crédito é 

decorrente de verbas sujeitas aos efeitos da recuperação judicial, 

determino a intimação do habilitante para que traga aos autos a inicial 

trabalhista, no prazo de 05 dias úteis. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1033045-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Considerando que o pedido do autor é para habilitação de seu 

crédito, renove-se vista a recuperanda para que manifeste sobre o mérito, 

no prazo de 05 dias úteis. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1043324-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1048931-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1296873 Nr: 7465-27.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINA MORAES DE SOUZA FERREIRA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, NICOLE JAHN LOCKS - OAB:321684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

 Visto.

Intimem-se a recuperanda e o Administrador judicial para manifestação, no 

prazo sucessivo de 05 dias úteis.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1420148 Nr: 13403-66.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MARCHIORO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍZE DE PAULA S. ROSA - 

OAB:17.857, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

JORGE LUIZ MARCHIORO ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA, com sua consequente inclusão do valor de R$ 4.000,00, 

no quadro geral de credores.

A recuperanda e o Administrador Judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante (fls. 15/17 e 21/23).

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 atualizado de R$ 4.000,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000921-12.2016.5.23.0008.

Considerando que o habilitante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a recuperanda e o 

Administrador Judicial não se opõem ao pedido, o crédito do autor deve 

ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 4.000,00.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de 

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de JORGE LUIZ MARCHIORO, no quadro de 

credores da recuperanda, no valor de R$ 4.000,00, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342517 Nr: 18315-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIMETAL INDÚSTRIA E METALÚRGICA LTDA, LORGA & 

MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO NOETZOLD - 

OAB:206894/O, JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - 

OAB:21.562/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402649 Nr: 35186-66.2009.811.0041

 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: CAPITAL MODAS COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA, NP 

LOPES SERVIÇOS ME, LOPES COMERCIO DE PRODUTOS AERONÁUTICOS 

LTDA, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DELBIANCO DE 

ALMEIDA - OAB:19717/O, HILTON SANTOS DA SILVA - OAB:MT 

11.794, MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - OAB:4313 /MT, 

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1353586 Nr: 20179-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARIO DA SILVA MACEDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, OPSON L. P. BAIOTO - OAB:1113-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 

5.705

 Diante da renúncia aos poderes outorgados pelos patronos da parte 

requerida, procedo a intimação dos que agora foram habilitados, para, em 

05 (cinco) dias, manifestarem-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1353588 Nr: 20181-86.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR NUNES PEREIRA, LORGA & MILEJEVS 
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ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, OPSON L. P. BAIOTO - OAB:1113-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Procedo à intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda à regularização da representação processual, mediante a 

juntada de mandato que outorgue poderes ao advogado para atuar junto 

ao presente feito, vez que o instrumento colacionado possui poderes tão 

somente para propor ação trabalhista.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1367894 Nr: 1554-97.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIOZAN DO NASCIMENTO, CM Administração 

Judicial e Pericias Ltda – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS 

LTDA

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

OAB:14.870/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1375258 Nr: 3167-55.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATIANE JANJOB SOUZA PINTO, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, MILIANE 

ANDRÉA FLEURY PIMENTA - OAB:OAB/MT 19189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Procedo à republicação da decisão de fl. 24, tendo em vista ausência de 

intimação do administrador judicial. Diante ao exposto, republico-a para tal 

fim: "Visto. 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$ 22.191,72, 

resu l tan te  dos  au tos  da  rec lamação  t raba lh i s ta  n º 

0000807-36.2017.5.23.0009. Em que pese o habilitante tenha informado 

que o seu crédito perfaz a importância de R$ 22.191,72, verifico que o 

mesmo não foi devidamente atualizado conforme estabelece a Lei de 

regência, de modo que o montante a ser habilitado deve ser o indicado 

pelo administrador judicial no valor de R$ 21.191,72, tendo em vista que a 

atualização foi efetivada até a data do pedido da recuperação judicial. 

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

CATIANE JANJOB SOUZA, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar no valor de R$ 21.191,72, classificado como 

trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de arbitrar honorários 

advocatícios por não existir litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os 

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

Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996755 Nr: 22060-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL NUNES AGUIAR DE OLIVEIRA, LUCIEN FÁBIO 

FIEL PAVONI, CM Administração Judicial e Pericias Ltda – EPP

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

INFORMATICA LTDA

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

OAB:14.870/MT, ITALO SOUZA NICOLIELLO - OAB:73.013/MG, 

TATIANA LUIZA SOARES - OAB:134.024/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT

 Nos termos da determinação de fl. 149, procedo à intimação do (a) 

administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139007 Nr: 27007-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO RAMALHO DE OLIVEIRA, MARCELO 

RAMALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1185526 Nr: 45718-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILLAR S/A, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

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

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

OAB:124436

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

I - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (art. 

1.018, §1º, CPC/2015).

 II – Consigno que as informações prestadas, nesta data, através do Ofício 

n.º 14-AG/2020, foram encaminhadas pelo Malote Digital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1242773 Nr: 18972-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO RAMALHO DE OLIVEIRA, RONIMARCIO 

NAVES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1296873 Nr: 7465-27.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINA MORAES DE SOUZA FERREIRA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, NICOLE JAHN LOCKS - OAB:321684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

 Procedo à republicação da decisão de fl. 53, tendo em vista ausência de 

intimação das partes. Diante ao exposto, republico-a para tal fim: "Visto. 

Intimem-se a recuperanda e o Administrador judicial para manifestação, no 

prazo sucessivo de 05 dias úteis. Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para parecer. Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76178 Nr: 12984-76.2001.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE TRESE CONSTR.E 

INCORPORADORA LTDA., RONIMARCIO NAVES, CERÂMICA ALICERCE 

LTDA ME

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

LTDA., ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAM - OAB:5933-B, MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/OAB-MT

 Procedo à intimação do administrador da massa falida para, em 5 dias, 

manifestar-se nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004382-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA EPP (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação À Relação de Credores interposta por 

dependência aos autos da Recuperação Judicial de Agência de Viagens 

Universal Ltda epp, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias 

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

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

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1027968-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME (AUTOR(A))

MIRANDA E BARROSO LTDA (AUTOR(A))

BARROSO E CORASSA LTDA - EPP (AUTOR(A))

LEONISIA N N BARROSO (AUTOR(A))

LEONISIA N N BARROSO - ME (AUTOR(A))

LEONISIA N N BARROSO - ME (AUTOR(A))

LEONISIA N N BARROSO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLETIVIDADE DE CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ITAÚ UNIBANCO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

DO ESTADO MT/PA - SICREDI SUDOESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596-O (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Do Pedido de Baixa da Garantia Hipotecária As Recuperandas 

pretendem por intermédio da manifestação de Id. 26109182 a baixa da 

garantia hipotecária do imóvel de matrícula nº 22.036, para fins de 

cumprimento do plano de recuperação judicial, já homologado; ou ainda, 

autorização para depósito do saldo devedor da dívida garantida, com 

aplicação do deságio aprovado em assembleia. E, em petição de Id. 

27257431 reitera sua manifestação, aditando o pedido para que se 

proceda à baixa das hipotecas, referentes aos imóveis de matrícula nº 

24.183 e 22.116. Sustentam que há excesso de garantia, haja vista 60% 

do contrato já foi cumprido, e que o saldo devedor do contrato de 

bonificação antecipada é de R$ 426.277,60, enquanto a garantia 

hipotecária é de R$ 1.318.313,01. A credora Ipiranga Produtos de Petróleo 

S/A opôs-se ao pedido (Id. 26608941), argumentando, em síntese, que a 

liberação da garantia visa privilegiar apenas uma empresa credora, 

importando em alteração unilateral do Plano de Recuperação aprovado em 

AGC, cuja deliberação definiu que para os credores com garantia real 

serão mantidos os contratos firmados com as distribuidoras de 

combustíveis, e mantidas as garantias existentes. Aduz ainda a referida 

credora que o valor atualizado dos dois contratos de bonificação 

antecipada, de nºs 14003426 e 15000389, é de R$ 632.435,59 e R$ 

540.757,35, respectivamente. Instado a manifestar-se, o Administrador 

Judicial apresentou suas alegações (Id. 27257431), nas quais afirma que 

foi constatado que existem dois contratos de bonificação antecipada com 

a credora Ipiranga, que possuem como garantia o imóvel registrado nas 

matrículas nºs 22.036, 22.116 e 22.036. Afirma que o pedido de baixa de 

hipoteca gravada sobre o imóvel de matrícula nº 22.036 em favor do 

credor Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, presta-se ao cumprimento da 

proposta 01, da classe quirografária, enquanto bem como que também 

ficou estabelecido no Plano de Recuperação Judicial homologado que as 

credoras Petrobras e Ipiranga, que representam 100% da classe garantia 

real, aderiram à proposta 02 apresentada na AGC, que manteve os 

contratos e garantias existentes, de modo que tais premissas são 

incompatíveis entre si. Sustenta que a liberação da garantia vinculada ao 

mencionado imóvel não poderia ocorrer sem a quitação do débito relativo 

aos contratos de bonificação da Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, 

havendo evidente excesso de garantia, sendo razoável a substituição da 

garantia por outra no valor da dívida remanescente ou o depósito judicial 

de valores vinculado aos autos em favor da credora até a quitação do 

débito nos termos do plano de recuperação judicial. Quanto ao valor da 

dívida remanescente, indica o montante de R$ 531.716,19, correspondente 

ao valor devido atualizado de acordo com o plano de recuperação judicial. 

Relatei. Fundamento e decido. De fato, tal como se verifica pela leitura da 

ata da AGC (Id. 16955144), foram acolhidas propostas alternativas 
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incompatíveis entre si, como se verifica a seguir. Durante o conclave 

foram apresentadas pelas Recuperandas 02 (duas) propostas 

alternativas para os credores estratégicos (distribuidoras de combustível) 

pertencentes à classe quirografária, tendo a credora PODIUM aderido a 

proposta de nº 01 que prevê o seguinte: “41,58% de deságio, o saldo 

remanescente (46% da dívida) será pago por meio de dação em 

pagamento em imóvel, e o saldo restante (54% da dívida) será pago em 

120 parcelas, com juros de 0,5 ao mês, sem correção...” Em seguida, a 

credora PODIUM esclareceu que o bem objeto da dação em pagamento 

consiste no imóvel de matrícula 22036, do Sétimo Ofício de Cuiabá, pelo 

valor de R$ 1 milhão. Por outro lado, verifica-se da mesma ata que a 

credora PETROBRÁS, que juntamente com a IPIRANGA detém 100% dos 

créditos da classe garantia real, apresentou a proposta de nº 02, aceita 

integralmente pela IPIRANGA, que estabeleceu a manutenção dos 

contratos e das garantias. Pois bem, o estabelecimento da dação em 

pagamento em favor da credora PODIUM conflita com a premissa da 

proposta 02, aceita pela classe garantia real, a medida em que pesa sobre 

o bem objeto da dação em pagamento (imóvel matrícula 22036) garantia 

hipotecária em favor da credora IPIRANGA, constituída sobre imóvel único 

composto por 03 matrículas (24.183, 22.116, 22036). De fato, como 

sustentado pelas Recuperandas, e confirmado pelo Administrador Judicial, 

há excesso de garantia a medida em que o imóvel em questão garante o 

total de R$ 1.318.313,01, quando a dívida, considerando o saldo devedor 

indicado pelo Administrador Judicial é bem menor. Nesse passo, vale 

destacar que conforme sustentado pelo Administrador Judicial, a 

IPIRANGA atualizou o crédito “na data da liberação dos valores dos 

contratos até o dia 25/11/2019, acrescentando multa contratual de 10%” 

estando, portanto, em descordo com o previsto no art. 9º, II, da Lei 

11.101/05, segundo o qual o valor do crédito deve ser atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial. De acordo com os demonstrativos 

constantes da manifestação do Administrador Judicial (Id. 27257431), foi 

utilizado como valor base os montantes de R$ 270.535,57 e 231.789,57, 

“que já foi reconhecido por ambas as partes”, atualizados nos moldes do 

plano homologado, entre 05/12/2018 (data da AGC) e 25/11/2019 (data de 

atualização apresentada pela credora), perfazendo a quantia de R$ 

531.716,19, ou seja, menos da metade do valor da garantia. A dação em 

pagamento de bem sobre o qual incide garantia em favor de terceiro está 

prevista na Lei 11.101/05, como um dos meios de recuperação judicial, 

estando, contudo, condicionada à “aprovação expressa do credor titular 

da respectiva garantia”, senão vejamos: “Art. 50. Constituem meios de 

recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, 

dentre outros: (…) IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do 

passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro; (…) § 

1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia 

ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação 

expressa do credor titular da respectiva garantia.” No caso em análise, a 

escolha do bem objeto da dação em pagamento foi externada pelo credor 

parceiro PODIUM após sua adesão à proposta alternativa 01. E nessa 

ocasião, o Administrador Judicial “indagou se mais algum credor gostaria 

de fazer uso da palavra”, tendo sido consignado que não houve qualquer 

manifestação. Com efeito, o plano de recuperação judicial, com as 

proposta alternativas, mesmo com as incongruências apontadas acima, foi 

aprovado pelos credores presentes, sem ressalvas, e em seguida 

homologado por este Juízo por decisão contra a qual não cabe mais 

recurso. Destarte, deve-se resolver a questão de modo a equacionar as 

premissas contraditórias, mantendo-se a dação em pagamento formulada 

na proposta 01, aceita pela credora PODIUM; em contrapartida 

assegurando que o crédito da IPIRANGA permaneça garantido, de forma a 

cumprir com a finalidade da proposta 02, acolhida pelos credores com 

garantia real, alcançando assim, o equilíbrio das partes envolvidas e, ao 

mesmo tempo, possibilitando o cumprimento do plano de recuperação 

judicial homologado. Assim, considerando a constatação do excesso de 

garantia, sua substituição por outra, no valor da dívida, não trará qualquer 

prejuízo à credora IPIRANGA, que permanecerá garantida, sendo possível, 

de outro lado, o cumprimento do plano com relação à dação em pagamento 

do imóvel em questão (matrículas 24183, 22116, 22036) para cumprimento 

da obrigação junto ao credor PODIUM. Ressalte-se ainda que, em razão do 

disposto no art. 50, §1º, da Lei 11.101/05, a despeito da autorização da 

substituição da garantia ofertada, deve-se oportunizar a manifestação do 

credor titular da garantia. Da Parte Dispositiva: 1) Intime-se as 

Recuperandas para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentem 

nos autos outro bem passível de assegurar o crédito da credora 

IPIRANGA, em valor não inferior a R$ 531.716,19. 1.1) A manifestação 

deverá se instruída com documentos que comprovem a propriedade, bem 

como que o mesmo se encontra livre e desembaraçado. 2) Após a 

manifestação das Recuperandas, intime-se a credora IPIRANGA, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifeste-se sobre o bem ofertado 

para substituição da garantia. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1048894-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE AGUINALDO DE FRANÇA BARBOSA (REQUERENTE)

JOAQUIM DE FRANCA BARBOSA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial de Lumen Construtora, 

Construções e Comércio Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da 

Lei 11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De 

Credores, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o 

devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

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

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

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

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

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1037116-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de habilitação retardatária interposta por dependência aos 

autos da recuperação judicial da Geotop Construções e Terraplanagem 

Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 

recebida como Impugnação À Relação De Credores, e processada na 

forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, 

da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando 

outras provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público 

para parecer. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002153-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)
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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))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Jailson de Souza Rocha ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de Lumen Constutora e 

Incorporadora e Outras, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

53.491,02, no quadro geral de credores (id 21979068). A recuperanda e o 

administrador judicial manifestam pela habilitação do crédito do autor (id 

22247190 e 22461622). Parecer do Ministério Público (id 27475123). 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$ 53.491,02, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001113-11.2017.5.23.0007. 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 Jailson de Souza 

Rocha, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 53.491,02, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Isento de 

custas e honorários advocatícios por não haver litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1037740-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEAN NOBRE COMERCIO E SERVICO DE LIMPEZA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AJUD ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

ALTAMIRO OSIEL DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS OAB - MT25517/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. A parte autora opôs Embargos de Declaração em face da decisão 

que decretou a falência da empresa Clean Nobre Comércio e Serviço de 

Limpeza Ltda (id 25557203), sob o argumento de que a embargante não é 

credora da falida, “uma vez que pela cessão onerosa dos títulos, estes 

não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial ou habilitação de 

crédito junto à massa falida” (id 26602026). Desse modo, requer seja 

acolhido e provido os presentes embargos declaratórios para que seja 

sanada a omissão existente na decisão embargada, excluindo a 

embargante de figurar como credora da empresa falida. De início, cumpre 

ressaltar que, embora tenha sido certificado no id 28548440, a 

intempestividade dos presentes embargos declaratórios, verifico que se 

trata de erro material, podendo ser sanado, inclusive, de ofício. Com efeito, 

os embargos de declaração constituem-se em meio apropriado para suprir 

eventuais falhas, de modo a esclarecer obscuridades, eliminar 

contradições ou suprir omissões verificadas na decisão embargada 

(CPC/2015 – art. 1.022). Na decisão proferida no id 25557203, foi 

decretada a falência da empresa Clean Nobre Comércio e Serviço de 

Limpeza Ltda, sem, contudo, analisar o pedido de exclusão formulado pela 

credora Única Fomento Mercantil Ltda (id 12539714). Assim, considerando 

que a referida credora afirma que houve a aquisição onerosa dos títulos 

mediante pagamento já efetuado pela devedora no id 12539714, e, o 

administrador judicial, em sua manifestação de id 13776816, “corrobora 

com a manifestação da credora ÚNICA FOMENTO MERCANTIL para que os 

títulos cedidos a título oneroso não estejam sujeitos aos efeitos da 

recuperação”, de fato, assiste razão ao embargante quanto ao pedido de 

exclusão formulado. Desse modo, conheço da omissão existente, acolho 

os embargos de declaração opostos, e determino a exclusão da Única 

Fomento Mercantil Ltda de figurar como credora da empresa Clean Nobre 

Comércio e Serviço de Limpeza Ltda. No mais, mantenho os demais termos 

da sentença exarada no id 25557203. Após, conclusos para análise do 

pedido de renuncia formulado pelo administrador judicial no id 28655647. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011388-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN RODRIGO LARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-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))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Jhonatan Rodrigo Lara ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de Lumen Consultoria 

Construções e Comércio Ltda, com sua consequente inclusão do valor de 

R$ 7.500,00, no quadro geral de credores. A recuperanda e o 

administrador judicial manifestam pela habilitação do crédito do autor (id 

20233163 e 21058988). Parecer do Ministério Público pela não intervenção 

no feito (id 23883745). 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$ 7.500,00, resultante dos autos da reclamação trabalhista nº 

0000127-04.2019.5.23.0002. 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 Jhonatan Rodrigo Lara, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 7.500,00, classificado como trabalhista. 

Ciência ao Ministério Público. Isento de custas e honorários advocatícios 

por não haver litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022036-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (IMPUGNADO)

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (IMPUGNADO)

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS 

(IMPUGNADO)

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (IMPUGNADO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (IMPUGNADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Considerando a decisão proferida no processo de recuperação 

judicial de Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A 

(Processo nº 1003689-02.2018.811.0041), que resultou na perda do 

objeto do presente incidente (id 28086937), julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo 

Civil. Dê-se ciência ao Administrador Judicial e ao Ministério Público. 

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

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório 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)

 

Certifico que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 8.1.1, e com 

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

Lei Estadual 11.419/06, Intimo a parte autora de que foi expedido o Edital e 

devem providenciar a publicação nos termos do art.257, parágrafo 

único,CPC, bem como apresentar comprovante da publicação no prazo de 

2(dois) Meses (arts. 1218 usque 1220 CNGC).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1057338-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SOUZA LIMA FILHO (EXECUTADO)

CECILIA JANETE DE LIMA (EXECUTADO)

JOAO SOUZA LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE CRISLEY BARROZO OAB - GO37980 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do item 1 da Ordem de Serviço nº 

001/2018 deste Juízo, INTIMO A PARTE AUTORA para se manifestar 

quanto aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela Parte 

Requerida, bem como, INTIMO A PARTE REQUERIDA para se manifestar 

sobre os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte Autora, 

nos termos do art. 1.023 CPC. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1057013-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE CRISLEY BARROZO OAB - GO37980 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do item 1 da Ordem de Serviço nº 

001/2018 deste Juízo, INTIMO A PARTE AUTORA para se manifestar 

quanto aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do art. 1.023 CPC. 

Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1056985-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

CLAYTON FELIX ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

DAVID FLAVIO DA SILVA PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE CRISLEY BARROZO OAB - GO37980 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do item 1 da Ordem de Serviço nº 

001/2018 deste Juízo, INTIMO A PARTE AUTORA para se manifestar 

quanto aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela Parte 

Requerida, bem como, INTIMO A PARTE REQUERIDA para se manifestar 

sobre os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte Autora, 

nos termos do art. 1.023 CPC. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1056978-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DALAZEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE CRISLEY BARROZO OAB - GO37980 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do item 1 da Ordem de Serviço nº 

001/2018 deste Juízo, INTIMO A PARTE AUTORA para se manifestar 

quanto aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela Parte 

Requerida, bem como, INTIMO A PARTE REQUERIDA para se manifestar 

sobre os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte Autora, 

nos termos do art. 1.023 CPC. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026691-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001438-40.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR)

CAROLINA OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - 832.289.421-04 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001438-40.2020.8.11.0041. AUTOR: C. A. T. - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME AUTOR(A): CAROLINA OLIVEIRA TEIXEIRA 

REU: ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos etc. 

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos físicos sob o 

cód. 1440588. Cumprida a determinação, conclusos. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1024048-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA TEIXEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSON LIMA FAGUNDES OAB - MT5994-O (ADVOGADO(A))

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

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821160 Nr: 27375-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIU ALVES MEIRA, WALDECLIFIO ELIAS MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LIMA, JOÃO BATISTA DE TAL, MANOEL 

LOPES DE TAL, MARCOS DE TAL, LAÉRCIO GOMES DE PAULA, 

SEBASTIÃO BATISTA SALES, Réus Inominados Citados por Edital, 

LAERTE COTA DA SILVA, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VALE DOS 

SONHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, ANA LUIZA AMORIM SANTANA - OAB:14.767, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MENEZES - 

OAB:13322, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:

 Em análise aos argumentos trazidos pela parte embargante, imperioso 

ressaltar que ao analisar o pedido das partes, o magistrado deve 

atentar-se aos limites estabelecidos na lide, não podendo conceder nada a 

mais (ultra petita) ou diferente do que foi pedido (extra petita), em 

conformidade com o princípio da congruência ou adstrição, razão pela 

qual, ante a ausência de pedido na inicial, nada fora mencionado na 

sentença acerca da demolição das benfeitorias realizadas no 

imóvel.Esclareço ainda que, após o trânsito em julgado da presente ação, 

a parte que teve a proteção possessória reconhecida em seu favor, pode 

realizar as modificações/alterações necessárias no imóvel para continuar 

exercendo tal direito.Sendo assim, considerando que não há qualquer 

omissão/ contradição/obscuridade na sentença, REJEITO os embargos 

opostos às fls. 858/859.Por fim, com relação aos embargos opostos às 

fls.860/864 NÃO CONHEÇO, ante a sua intempestividade 

(fl.867).Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162254 Nr: 36852-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÚLIO NUNES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES IVAN DA COSTA PRADO, SOLANGE 

DA COSTA NASCIMENTO, ELIENE MARIA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - OAB:13.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte requerida, através da Defensoria Pública, para que 

cumpra a obrigação da data acordada às fls.155/155-v.

Ademais, diante dos esclarecimentos prestados pelas partes, determino a 

remessa do feito ao arquivo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 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, IVONEL AZEVEDO 

GOMES, 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: TABAJARA AGUILAR 

PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/O

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nesta data, procedi à inclusão de IVONEL 

AZEVEDO GOMES, no polo Ativo, e prodedo à nova publicação da decisão 

de fls. 758:

"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.: 839782 Nr: 44255-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOARES DE LIMA, CARECA e 

LOUQUINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO 
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SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta a certidão acostada à fl. 340, INTIME-SE a parte autora, 

PESSOALMENTE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos 

autos, sob pena de extinção por abandono.

Decorrido o termo, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910112 Nr: 36893-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ELY CHAVES DE MATOS, ESTEVAN SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:, 

ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702/RO, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 

OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:8303/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl.285; por conseguinte, determino a expedição do 

competente alvará judicial.

Após, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15(quinze dias), nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 989145 Nr: 18147-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE STASHI KUROYANAGI, EURIKO 

MATSUBARA KUROYANAGI, ELIZABETH TOMIE KUROYANAGI, ERIKA 

KUROYANAGI, JANE YAEMI KUROYANAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES CARDOSO, HEBERT GREGORIO 

DA SILVA, JOANA SILVIA DE OLIVEIRA ARAÚJO, OTAVIO MARCELO 

FRANCO CARVALHO, VANDERSON TERRA DO NASCIMENTO, IVAIR 

ALMEIDA REZENDE, VANDERLEY GOMES CARDOSO, JÚLIO CÉSAR 

MILITÃO NEVES, ALEX GODOY RIBEIRO, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCARLOS BENEDITO 

ANTONIO DE SOUZA - OAB:23421/O, FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 

OAB:5301-MT, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Vistos etc.

 Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública à fl. 386, com base no 

art. 186, § 2°, CPC, razão pela qual DETERMINO a intimação pessoal da 

parte autora, no endereço indicado na inicial, para que compareça à 

Defensoria Pública a fim de cumprir o que foi determinado à fl. 371.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419413 Nr: 5772-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MULLER, ILÓIDE AUGUSTA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17208/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CAETANO DE BRITO 

- OAB:9880/MT, SILVIO THIAGO MOREIRA - OAB:109003/SP

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.464; por conseguinte, determino a expedição do 

competente alvará judicial.

Após, nada sendo requerido, ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725501 Nr: 21232-79.2011.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AFONSO GONÇALVES DE 

QUEIROZ, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ BONDESPACHO, BENEDITA 

GONÇALVES DE QUEIROZ, LAURO COLETA SANTIAGO, ITAMAR 

BIANCARDI FILHO, ARENIL RODRIGUES POMOT, MARLI BATISTA 

RODRIGUES, JORGE POLMONT FILHO, ANTÔNIA PEREIRA, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAPELEIRO 

PROCURADORA ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - NUCLEO FUNDIARIO - 

OAB:, DIONILDO GOMES CAMPOS - OAB:OAB/MT 3.302, EMILIA 

PERES GIROLDO - OAB:9929-A, FAROUK NAUFAL - OAB:2.371/MT, 

FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT, KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:18054, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17143, ROGERIO PERES BANDEIRA - OAB:17523, RONIR AUGUSTO 

LINO - OAB:9137/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que fora formulado pedido de intervenção 

de terceiro como assistente da parte autora pela Associação dos 

Produtores Rurais da Gleba Resistência às fls. 1.047/1.048.

 Destarte, INTIME-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem acerca do pedido de assistência encartado às fls. 

1.047/1.048.

Ademais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada às fls. 1.087/1.110.

Outrossim, tendo em conta o impulsionamento por certidão realizado à fl. 

1.134, ORDENO que a Serventia deste Juízo certifique eventual decurso 

de prazo para que a demandante impugnasse a contestação por negativa 

geral apresentada às fls. 1.131/1.133.

Em tempo, REJEITO o parecer Ministerial exarado à fl. 1.135, vez que o 

processo não se encontra na fase de saneamento de organização por 

penderem de cumprimento as deliberações acima.

 Por fim, após o cumprimento INTEGRAL deste decisum, CERTIFIQUE-SE e 

COLHA-SE parecer do MPE.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827672 Nr: 33533-87.2013.811.0041

 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: CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA, SILVO ALVES RODRIGUES, 

VICENTE GASPAR DA SILVA, MARIA DA PENHA ARCANJO, JAIR PEREIRA 

NOGUEIRA NASCIMENTO, EDILSON BICALHO ARCANHO, ADERSON DOS 

REIS DE MORAES, JOSE FERREIRA DE CARVALHO, VILMA BATISTA DE 

CARVALHO, FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO, CICERA REGINA DA 

SILVA ARAUJO, SEBASTIAO GONÇALVES DE QUEIROZ, INEZ AMADEU, 

SABINA PEDROSO, SHEILA SANTANA CAMPOS, JOÃO MALTIMIANO DE 

ARRUDA, ALCIDES SANTANA DE LARA, VIMIVALDO BATISTA DO 

NASCIMENTO, AMANDIO NASCIMENTO CAMPOS, LEANDRO ARAUJO 

PEREIRA, JOSEFA RODRIGUES PEREIRA, ELVIM JOAO DA CRUZ, SERGIO 

APARECIDO DA SILVA, ROSALINO PEREIRA DOS SANTOS, ANA DO 

CARMO OLIVEIRA SANTOS, ANGELO ISMAEL FERNANDES, JOSE 

CARLOS MARCELINO, VALDENIR TEIXEIRA, MARIA DAS GRAÇAS 

GONÇALVES TEIXEIRA, ERMELINDO CORREA, JOSÉ CANAAN DE JESUS, 

PAULO MARCELO DIVINO NAZÁRIO, FABIANO DA SILVA, ELOINA DE 

SOUZA CORREIA AMADEU, ANTONIO AMADEU, BENEDITO DE SOUZA 

BRAUNA, MARIA APARECIDA MARTINS BRAUNA, ANTONIO BERNARDO 

DE AZEVEDO, EURIPEDES VALIM DE MELO, ADEMIR ALVES FERREIRA, 

AILDIL PEREIRA DA SILVA, ODENIL ROSA DE LIMA, MARIA ANTONIA 
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ARRUDA LIMA, JOÃO BOSCO SALES, GONÇALINA DA SILVA SALES, 

JOSE BATISTA DO NASCIMENTO, DIRCE AMADEU NASCIMENTO, 

MAFALDA CICERA DE PAULA BARBOSA, MANOEL DE OLIVEIRA 

PEIXOTO, ERNESTINA BOM DESPACHO DE ARRUDA PEIXOTO, JOSE 

CARLOS SOARES DE ARAUJO, WARDELINA MARIA DE SOUZA ARAUJO, 

CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA, OLGARITA HELENA DA SILVA, FERMINO 

RODRIGUES DA SILVA, LUCIMAR MARTINS ZACHARIAS DE SOUZA, 

BERENICE DOS SANTOS SILVA, ALCEBIADES RIBEIRO DA SILVA, 

VALDERI BATISTA DE SOUSA, SALVELINDA FRANCISCA PEREIRA DE 

SOUSA, LENY SOARES DA SILVA, MARCILENE APARECIDA DOS 

SANTOS, MOÍSES RODRIGUES PEREIRA, JONADABE DOS REIS 

SANTIAGO, FRANÇA ALICE BORGES SANTIAGO, DARCY ELENA DO 

COUTO, RONY FERNANDES DE BARROS, FRANCISCA SIQUEIRA 

EVANGELISTA, RAIMUNDO ALVES DA SILVA, MARIA DA PENHA PINTO 

DA SILVA, KEILA CORREA PICOLOMINI, MARCELO BOLIGON, JASIEL 

COSTA DE OLIVEIRA, RAQUEL LOANGO COUTINHO, EUBISON 

EVANGELISTA DA SILVA, MARIA APARECIDA VAZ, JEBB, MARIA AUREA 

JESUS DA SILVA, JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS, JOSE BATISTA DA 

SILVA, EDUARDO MAXIMIANO DE ARRUDA, DENILZA IZABEL ALVES 

FERREIRA, ADENER ALVES FERREIRA, TATIANE PEREIRA DE SOUZA, 

SOELMA APARECIDA DA SILVA, SEBASTIÃO CLAUDIO DA SILVA, 

WILSON PEREIRA DE SOUZA, FLÁVIA CRISTINA POSTAL, UEZER 

NAMURA SOUZA AMEDEU, BENEDITO FERNANDES DA SILVA, SUZE DA 

PENHA DUARTE, MARILENE AUXILIADORA EVANGELISTA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - 

OAB:17514, BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - OAB:2588872/O, 

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - OAB:14359/O, HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19.133/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133 MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133/MT, João 

Jenerzelau dos Santos - OAB:3.613-B MT, JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3.613-B/MT, JONADABE DOS REIS SANTIAGO - 

OAB:7.632/MT, JONADABE DOS REIS SANTIAGO - OAB:7632, MOACIR 

ALMEIDA FREITAS - OAB:727-O/MT, RUY MEDEIROS - OAB:4.498/MT, 

RUY MEDEIROS - OAB:4498, RUY MEDEIROS - OAB:4498/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos em razão da cota ministerial acostada à fl. 

2.227; isto posto, acolho parecer ministerial e, determino:

Certifique-se o cumprimento da determinação de fls. 1.899/1.905. Sendo 

este negativo, expeça-se edital de citação.

Intimem-se os acordantes a fim de que elucidem de que maneira projetam 

registrar os acordos, haja vista a área ser inferior à fração mínima do 

parcelamento de imóvel rural, pelo termo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, encaminhe-se cópia dos documentos acostados às fls. 

2.097/2.203 à Procuradoria Geral do Estado, bem como cópia das 

referidas manifestações das partes.

Por fim, renove-se vista ao representante do MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1438550 Nr: 17407-49.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA SÃO SEBASTIÃO DO ARAGUAIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA, 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA RICA, 

CARTEJANE BEZERRA FERNANDES, LEANDRO COSTA E SILVA, ADKTO 

BATISTA, CILSOM BATISTA BENTO SOARES, JUCELINO GOMES DA 

SILVA, ISMAEL FERREIRA DE MATOS, JOSÉ MOREIRA BARROS, LEILA 

ALVES DE MATOS, ELINA ALVES DE MATOS, JOÃO DE S. MACAHDO E 

OUTROS, NEURIVAN SOUZA PEREIRA, JOSÉ DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUROZAN CARDOSO SILVA - 

OAB:18.725 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE integralmente a determinação proferida à fl. 32 a/v, 

remetendo-se os autos ao MPE.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1449782 Nr: 1000-31.2020.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SCHWARZ, VEREDIANA BINOTTI, 

THERESE FRANCES ZANINI, ANDREW JOSEPH ZANINI, ZANE CAPITAL 

LLLP, ESPÓLIO DE EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236.666/SP, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717, 

JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, RUBEN MARCOS 

SEIDL - OAB:235194/SP, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o apensamento (virtual) do presente acordo à ação principal de 

código 348833, apenas com o fito de facilitar o manuseio dos processos 

em razão do elevado número de volumes e apensos.

Após, dê-se vista ao Ministério Público, a fim de que se manifeste, nos 

termos do art. 178, III, do CPC/2015.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1449783 Nr: 1001-16.2020.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI, SANDRA EDITH SCHWARZ, 

ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE FRANCES ZANINI, 

ANDREW JOSEPH ZANINI, ZANE CAPITAL LLLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADACIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236.666-SP, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

RUBEN MARCOS SEIDL - OAB:235194/SP, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o apensamento (virtual) do presente acordo à ação principal de 

código 348833, apenas com o fito de facilitar o manuseio dos processos 

em razão do elevado número de volumes e apensos.

Após, dê-se vista ao Ministério Público, a fim de que se manifeste, nos 

termos do art. 178, III, do CPC/2015.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1449784 Nr: 1002-98.2020.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ THUMÉ, CLEUSA MARIA SCHWARZ, 

THERESE FRANCES ZANINI, ANDREW JOSEPH ZANINI, ZANE CAPITAL 

LLLP, ESPÓLIO DE EDMUNDO AUGUSTUS ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236.666/SP, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

RUBEN MARCOS SEIDL - OAB:235194, RUBEN MARCOS SEIDL - 

OAB:235194/SP, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o apensamento (virtual) do presente acordo à ação principal de 

código 348833, apenas com o fito de facilitar o manuseio dos processos 

em razão do elevado número de volumes e apensos.

Após, dê-se vista ao Ministério Público, a fim de que se manifeste, nos 

termos do art. 178, III, do CPC/2015.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000063 Nr: 23476-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDES LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

NUCLEO FUNDIARIO - OAB:, MARINS TEODORO DA SILVA - 

OAB:4.137/GO

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar a impugnação à contestação no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069943 Nr: 55371-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARLENE CARMELITA DUQUE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMITERIO NOSSA SENHORA DA GUIA, 

MARIA JULIANA METELO DE ALMEIDA, FERNANDO METELO GOMES DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTINO CARMELITO DUQUE - 

OAB:14956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A, ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE 

MAZZER CARDOSO - OAB:OAB/MT 9.749-B, PAULO SERGIO 

DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 Isto posto, diante do expresso pedido de desistência da parte autora 

quanto à ré Maria Juliana Metelo de Almeida, bem como da ausência de 

citação desta, nos termos do art. 200, parágrafo único, e art. 485, VIII, 

ambos do CPC, homologo o pedido de desistência e, por conseguinte, julgo 

extinto, sem resolução do mérito, a presente ação possessória quanto à 

ré Maria Juliana Metelo de Almeida.INDEFIRO o pedido de decretação da 

revelia, por conseguinte, determino a intimação da ré Cemitério Parque 

Nossa Senhora da Guia LTDA, via DJE, para que, no prazo de 15(quinze) 

dias apresente sua defesa.Intimem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070770 Nr: 55728-95.2015.811.0041

 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: ADEMIR LUCINIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CASTILHO DA FONSECA, 

EZEQUIAS CALEBE DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Bom Despacho 

Galvão Costa - OAB:19266, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:7.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA. - 

OAB:20.626/O

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos tendo em conta a petição de fl. 143, 

oportunidade em que a parte autora pugna pela expedição de ofício à 

Receita Federal, com o fito de obter informações quanto ao endereço do 

réu ESEQUIAS CALEBE DE MORAIS.

É o necessário. Decido.

Ao contrário do que pretende a parte autora, a orientação jurisprudencial 

majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada diligenciar junto 

às entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de informações que 

lhe possam ser úteis no processo, para a realização de atos processuais.

Para que tal incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, 

é preciso que o litigante demonstre a impossibilidade de obter os 

documentos pretendidos, após o esgotamento das vias administrativas a 

ele disponíveis para o recebimento das informações relativas ao réu, e 

que, ainda assim, seu esforço foi inútil.

É este o entendimento dos tribunais superiores:

Não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são 

cabíveis para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. 

Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340).

Isto posto, intime-se a parte autora, para, no prazo de 30 (trinta) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono (art. 485, III, do 

CPC/2015).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1295983 Nr: 7127-53.2018.811.0041

 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: JOSE ROBERTO MARCONDES MORALES, MARIA DE 

FÁTIMA LEAL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, PAULO 

ANTONIO MOREIRA, GABRIELA VIEIRA DE OLIVEIRA, LEODOMAR ALVES 

DUARTE, HÉLIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849, SOCRATES GIL SILVEIRA MELLO - OAB:2.269-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de fl.203, uma vez que após ser prolatada a sentença, 

cabe ao autor desistir de eventual recurso, não sendo passível de 

homologação o pleito de desistência formulado neste momento.

Sendo assim, intime-se a parte autora para cumprir a decisão de 

fls199/200-v, sob pena de aplicação de multa por configurar ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2º, do CPC.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758749 Nr: 11008-48.2012.811.0041

 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: JOSE GERALDINO MACHADO TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MAIA DA ABADIA, DONIZETE MOREIRA 

ROSA, EDIVALDO RODRIGUES DE SANTANA, LUZNEY MARTINS 

NEGREIROS, OSNI FELIX SPANHOL, RUBENS NOVAES XAVIER, CARLOS 

ALBERTO OLIVEIRA GOES, JOSELITA PINHEIRO DE SANTANA, 

WANDERLUCIA GOMES DOS SANTOS, MOACIR LOPES, JOSE CÍCERO 

ROCHA DE ALMEIDA, ROSANA ROSA DOS SANTOS TORQUATRO 

LOPES, CIMAR FERREIRA, FABIANA LIMA FERREIRA DA SILVA, ZÉLIA 

MARIA DA SILVA ROCHA DE ALMEIDA, LUCAS CARVALHO NUNES, 

ADRIANA CAVALHEIRO DA SILVA, ALTAMIRA MARIA DE JESUS 

CORDEIRO, GERALDO ANTONIO DE SANTANA, GILMAR CARDOSO, 

SANDRA REGINA ZANARDI, IZAIAS JOSÉ DE SOUZA, LAZARA DE 

FATIMA CORANDIM SOUZA, JAQUELINE COSTA DA SILVA, JEAN PIERRE 

CARDOSO, JOYCE RODRIGUES TIAGO LEAL, MANOEL JUSTINO DA 

SILVA, ANA FELICISSIA DE OLIVEIRA, MANOEL RODRIGUES BATISTA, 

MARIA CAMILO DE OLIVEIRA, WANDE ALVES DINIZ, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., MARCOS VIEIRA BORGES, 

TATIANE FELICISSIA DA SILVA, MARLEI MENDES FONSECA, CLARA 

LUCIA FERREIRA MIRANDA, ROBSON LIMA BESSA, VICENTE RODRIGUES 

DA SILVA, OTÁVIO TORQUATO, ELVIRA ROSA DOS SANTOS 

TORQUATO, VALDIVINO LUCIANO NUNES, AURORA MARIA NUNES, 

UROMAR BARBOSA MELLO, MARIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, 

INALDO PEDRO DA SILVA, LEUCILENE CLARA DA SILVA, ARISTIDES 

BATISTA FILHO, MARIZA ZANELLA, LINDOLFO DE JESUS PEREIRA 

GOMES, ALENICE SOUSA DO NASCIMENTO GOMES, ANTONIO JOSÉ DO 

NASCIMENTO, MARIA HELENA SOUSA DO NASCIMENTO, JOSE FREIRE 

BARBOSA, VALDIRENE ANASTACIO SOBRINHO BARBOSA, MARCO 

AURELIO FONSECA, MARIA REGINA VIEIRA, LUCIMAR TAVARES 

SANTANA, KRISTIANE MENDES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FELIPE OLIVEIRA DO 

CARMO - OAB:15.229, PÉRSIO AUGUSTO DA SILVA - OAB:185135, 

ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4.998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927

 Vistos etc.

Ante a renúncia de poderes comprovada às fls. 1076/1076-v, determino a 

suspensão do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, bem como a 

intimação pessoal da parte ré a fim de regularizar sua representação, nos 
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termos do art. 76 do CPC.

Ademais, aguarde-se o retorno da carta precatória expedida às 

fls.1073/1074.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1398819 Nr: 8763-20.2019.811.0041

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DOMINGUES 

RODRIGUES - OAB:335839-OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos em razão do decisum juntado às fls.134/138-v. 

Tendo em conta o não reconhecimento do recurso porquanto prejudicado, 

INTIMO a parte requerente, via DJE, para se manifestar, requerendo o que 

de direito, em 15 (quinze) dias.

Após, abro vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do art.178, III, 

do CPC.

Intime-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1061305-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REQUERIDOS DESCONHECIDOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1061305-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE CARLOS DE ALMEIDA, 

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP REU: REQUERIDOS DESCONHECIDOS 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reintegração de posse ajuizada por JOSÉ 

CARLOS DE ALMEIDA, em desfavor de REQUERIDOS DESCONHECIDOS, 

tendo por objeto os lotes de nº 30, 31, 32 e 33, localizados à Quadra 06, 

no Loteamento São Tomé, nesta Comarca. Em resumo, a parte autora 

alega ter sido esbulhada na posse dos referidos lotes em meados de 

2017, ocasião em que soube que várias pessoas iniciaram a construção 

de casas de alvenaria. Ocorre que mesmo informando a inviabilidade da 

construção no local, vez que detinha a propriedade da área, não logrou 

êxito em repelir a invasão. Em razão do alegado, pretende a parte autora a 

designação de audiência de justificação, bem como a reintegração de 

posse da área m testilha, no mérito. É o necessário. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, considerando que não há pedido de liminar, ou tutela de 

urgência ou evidência, bem como atrelado ao fato de que o esbulho 

relatado na petição inicial se deu há mais de um ano e um dia (art. 558, p.ú, 

do CPC), estes autos devem tramitar pelo rito comum do CPC. Salienta-se 

que não há que se falar em designação de audiência de justificação, vez 

que a realização do ato solene só é determinada pelo Juízo quando 

pendem dúvidas acerca do deferimento da medida liminar, conforme 

infere-se do art. 562 do CPC. Destarte, não sendo o caso de apreciação 

de pedido de liminar ou tutela de urgência, INDEFIRO o pedido de 

designação de audiência preliminar. Ademais, DETERMINO a citação dos 

réus para, querendo, apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Consigne no mandado que deverá o oficial de justiça identificar os 

ocupantes da área e proceder a qualificação daqueles que forem 

encontrados. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus ausentes, 

incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com 

prazo de 20 (vinte) dias, desde já, nomeio a Defensoria Pública para 

defesa dativa. Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à Defensoria 

Pública para atuar na defesa dos citados por edital. Empós, INTIME-SE a 

parte autora para impugnar as contestações eventualmente apresentadas 

ou, na falta delas manifestar o que de direito. Após, remetam-se os autos 

ao Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica, tendo em 

vista se tratar de demanda coletiva (art. 178, III, do CPC). INTIMO a parte 

autora, via DJE, desta decisão. Cuiabá, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) Carlos Roberto Barros de Campos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010437-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZADORA DOS SANTOS CARNEIRO (REU)

VANDERLI MARQUES DA SILVA (REU)

ELIZANGELA MARIA DA SILVA MORAES (REU)

KELVEN PAULO LUZ SANTOS (REU)

NATHALIA INGRID DE ABREU FERREIRA (REU)

EVELLYN CAROLINA OLIVEIRA RODRIGUES (REU)

GABRIELLY APARECIDA ARAUJO MIRANDA (REU)

PAULO HENRIQUE PEREIRA SIMAO (REU)

PATRICIELE DA CRUZ ALVES (REU)

ELAINE APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS (REU)

ODINEIA DIAS DA SILVA (REU)

ELIZABETH VEIGA (REU)

ROSILÉIA DO ESPÍRITO SANTOS (REU)

NICOLY CAROLINA LEMES DA SILVA (REU)

ELIZANDRA CARVALHO DA SILVA (REU)

BIANCA CARLA ASSIS DE OLIVEIRA (REU)

CEBELINA ANDREZA DA SILVA (REU)

BRUNA ROSARIA SALAZAR DE LIRA (REU)

CRISTIANE DA SILVA (REU)

DIRCE ALVES PORTILHO (REU)

ROSEMEIRE BARBOSA MARQUES (REU)

ANDREIA QUITERIA RODRIGUES DE MELO (REU)

JULIANA DE CAMPOS (REU)

JESSIKA DAIELLY ALMEIDA DA SILVA (REU)

JESSYKA SANT ANA DE CAMPOS (REU)

LAURA CONCEICAO DE SOUZA (REU)

LIVIA KAROLINA CORREA BATISTA DA SILVA (REU)

MILENA SALVATERRA MEIRA (REU)

MARCIA CARLOS DE OLIVEIRA (REU)

KAROLINY DE SOUZA MIRANDA LEITE (REU)

KATIA FLOR MOTA (REU)

KELLY CRISTINA DA SILVA (REU)

E OUTROS (REU)

LAIZA DIAS DE ARRUDA (REU)

JOEZER COSTA E SILVA (REU)

HELIO DE OLIVEIRA (REU)

ANA CELIA DA SILVA PAIXAO (REU)

ROSILEIA DO ESPIRITO SANTO (REU)

ANA DA SILVA COSTA (REU)

ANA KAROLYNA PEREIRA GONCALVES (REU)

LAIZA DIAS DE ARRUDA (REU)

ADRIANE TAQUES DE AMORIM (REU)

JESUS HONORATO DE ALMEIDA (REU)

ALESSANDRA DIAS DE ARRUDA (REU)

ALLYNNE SILVA SANTOS (REU)

ANA CAROLINA ALVES CALAZANS (REU)

SANDRA SILVA SOARES (REU)

VALQUIRIA ARRUDA E SILVA (REU)

THAIS CRISTINA PAES DE ARRUDA (REU)

SILVINHA BENEDITA DE SOUZA KRUGER (REU)

SILBENE MARIA DE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT8015-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (LITISCONSORTES)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 
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INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 0 4 3 7 - 5 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  A U T O R ( A ) :  L U M E N 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REU: KELVEN PAULO 

LUZ SANTOS, ROSILÉIA DO ESPÍRITO SANTOS, LAIZA DIAS DE ARRUDA, 

JESUS HONORATO DE ALMEIDA, CEBELINA ANDREZA DA SILVA, HELIO 

DE OLIVEIRA, VANDERLI MARQUES DA SILVA, NATHALIA INGRID DE 

ABREU FERREIRA, NICOLY CAROLINA LEMES DA SILVA, ODINEIA DIAS 

DA SILVA, PATRICIELE DA CRUZ ALVES, PAULO HENRIQUE PEREIRA 

SIMAO, ROSEMEIRE BARBOSA MARQUES, ROSILEIA DO ESPIRITO 

SANTO, SANDRA SILVA SOARES, SILBENE MARIA DE ARAUJO, 

SILVINHA BENEDITA DE SOUZA KRUGER, THAIS CRISTINA PAES DE 

ARRUDA, VALQUIRIA ARRUDA E SILVA, MILENA SALVATERRA MEIRA, 

MARCIA CARLOS DE OLIVEIRA, LIVIA KAROLINA CORREA BATISTA DA 

SILVA, LAURA CONCEICAO DE SOUZA, LAIZA DIAS DE ARRUDA, KELLY 

CRISTINA DA SILVA, KATIA FLOR MOTA, KAROLINY DE SOUZA 

MIRANDA LEITE, JOEZER COSTA E SILVA, JULIANA DE CAMPOS, 

JESSYKA SANT ANA DE CAMPOS, JESSIKA DAIELLY ALMEIDA DA 

SILVA, IZADORA DOS SANTOS CARNEIRO, GABRIELLY APARECIDA 

ARAUJO MIRANDA, EVELLYN CAROLINA OLIVEIRA RODRIGUES, 

ELIZANGELA MARIA DA SILVA MORAES, ELIZANDRA CARVALHO DA 

SILVA, ELIZABETH VEIGA, ELAINE APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS, 

DIRCE ALVES PORTILHO, CRISTIANE DA SILVA, BRUNA ROSARIA 

SALAZAR DE LIRA, BIANCA CARLA ASSIS DE OLIVEIRA, ANA 

KAROLYNA PEREIRA GONCALVES, ANA DA SILVA COSTA, ANA CELIA 

DA SILVA PAIXAO, ANA CAROLINA ALVES CALAZANS, ALLYNNE 

SILVA SANTOS, ALESSANDRA DIAS DE ARRUDA, ADRIANE TAQUES DE 

AMORIM, ANDREIA QUITERIA RODRIGUES DE MELO, E OUTROS Vistos 

etc. Os autos vieram-me conclusos após a informação de que os réus 

adentraram a área em testilha novamente (id. n. 27818633). Instado a se 

manifestar, o douto Promotor de Justiça recomendou a renovação do 

mandado de reintegração de posse em favor da parte autora. É o relatório. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, foi deferida a liminar em favor 

da parte autora que permanece incólume até os dias atuais, eis que 

mantida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Logo, 

encontra-se externando seu vigor e obrigatoriedade. Ressalta-se que 

somente cessará, na ocasião em que for prolatada decisão contrária 

àquela ou à sentença finda, que acobertará a decisão com o manto da 

coisa julgada material. Importa destacar que não é incomum o 

descumprimento das decisões liminares proferidas em conflitos 

possessórios; aliás, tem sido o mais comum, o que demonstra total 

desrespeito às leis e ao Poder Judiciário. Ameaças de reiterações de 

condutas e descumprimento de decisões judiciais são corriqueiras neste 

Juízo e se concretizam efetivamente, pois reina na mente de alguns, que 

SOMENTE SE DEVE CUMPRIR A DECISÃO QUE LHE É FAVORÁVEL, a 

DESFAVORÁVEL ao “SEU INTERESSE” simplesmente deve ser ignorada. E 

o direito do outro? Ainda, a gravidade da conduta dos demandados, cuja 

insistência em descumprir ato judicial (liminar) em pleno vigor, em especial 

no caso dos autos, constitui ATO ATENTATÓRIO ao exercício da 

jurisdição e, portanto, tal conduta deve ser de imediato combatida pelo 

Poder Judiciário, para garantir a efetividade de suas decisões. O inciso IV 

do art. 77 do Código Processual Civil é claro nesse sentido e impõe como 

um dos deveres das partes o de “cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, de natureza PROVISÓRIA ou final, e não criar embaraços à 

efetivação”. Em comum análise, o art. 139 do CPC, que atribui às 

responsabilidades do juiz na condução dos processos, determina 

expressamente em seu inciso IV, in verbis: Art. 139. O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; E 

mais, a Constituição da república, garante às partes a duração razoável 

do processo, como direito fundamental, senão vejamos: Art. 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação. Conquanto a parte autora tenha 

postulado pela expedição de mandado para desocupação voluntária, 

verifico não ser viável, dado o tamanho desrespeito dos réus para com as 

ordens judiciais. Questiono-me: Se com ordem de reintegração forçada 

não há o cumprimento por parte dos réus, acaso desocuparão a área 

voluntariamente? Suponho que NÃO. Ex Positis, considerando que não há 

fatos novos que justifiquem a modificação da medida liminar deferida, 

DETERMINO a expedição de novo mandado de reintegração de posse em 

favor dos demandantes, para que assim possa manter-se incólume o 

direito destes; a segurança jurídica e crédito do Poder Judiciário, devendo 

ser cumprida no Loteamento Senador Jonas Pinheiro III, localizado na 

região do CPA, nesta Capital/MT, conforme consta expressamente na 

decisão do id n. 12898916. Considerando ainda, a reiteração de invasão 

da área, conste no MANDADO DE FORMA DESTACADA: 1. que o OFICIAL 

DE JUSTIÇA, verificando que os que ali se encontram estão descumprindo 

ORDEM JUDICIAL, solicite à força policial, a PRISÃO EM FLAGRANTE dos 

que ali forem encontrados e o seu encaminhamento à autoridade policial 

para as providências cabíveis. 2. A intimação dos réus de pena 

cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, que fixo, neste 

ato, por pessoa e associação e movimento social eventualmente envolvido 

no descumprimento, visando desestimular essa conduta. Ressalte que a 

MULTA PODERÁ SER EXECUTADA E TAMBÉM PROTESTADA, se for o 

caso de aplicação. 3. Os réus deverão ser intimados manter distância 

mínima de 2km da área em litígio, sob pena de ser majorada a multa acima, 

além das penalidades penais e administrativas cabíveis. 4. Na ocasião do 

cumprimento do mandado de reintegração, o oficial de justiça deverá 

efetuar a identificação de todos os presentes na área, na medida do 

possível. DETERMINO, AINDA: 5. Expedição de novo MANDADO DE 

REINTEGRAÇÃO da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial e 

intimação dos demandados desta decisão com arbitramento de multa, que 

deverá ser cumprido pela Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo 

em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que 

regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de 

posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), 

ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019. 5.1- Consigne-se 

no mandado a PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU DESTRUIR BENFEITORIAS 

REALIZADAS ficando autorizado aos requeridos a retirada de seus 

pertences pessoais. Ressalte-se que, nos termos do referido manual: “A 

corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de 

manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o 

planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e 

colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas 

pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres 

grávidas, idosos e enfermos.” 5.2- OFICIE a SESP, encaminhando cópia do 

mandado de reintegração de posse; DETERMINO, TAMBÉM: 6- a 

INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias, com relação à contestação apresentada pelo Município no id. n. 

27189016. Intimem-se as partes, a DPE e o MPE deste decisum. Às 

providências. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010437-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZADORA DOS SANTOS CARNEIRO (REU)

VANDERLI MARQUES DA SILVA (REU)

ELIZANGELA MARIA DA SILVA MORAES (REU)

KELVEN PAULO LUZ SANTOS (REU)

NATHALIA INGRID DE ABREU FERREIRA (REU)

EVELLYN CAROLINA OLIVEIRA RODRIGUES (REU)

GABRIELLY APARECIDA ARAUJO MIRANDA (REU)

PAULO HENRIQUE PEREIRA SIMAO (REU)

PATRICIELE DA CRUZ ALVES (REU)

ELAINE APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS (REU)

ODINEIA DIAS DA SILVA (REU)
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ELIZABETH VEIGA (REU)

ROSILÉIA DO ESPÍRITO SANTOS (REU)

NICOLY CAROLINA LEMES DA SILVA (REU)

ELIZANDRA CARVALHO DA SILVA (REU)

BIANCA CARLA ASSIS DE OLIVEIRA (REU)

CEBELINA ANDREZA DA SILVA (REU)

BRUNA ROSARIA SALAZAR DE LIRA (REU)

CRISTIANE DA SILVA (REU)

DIRCE ALVES PORTILHO (REU)

ROSEMEIRE BARBOSA MARQUES (REU)

ANDREIA QUITERIA RODRIGUES DE MELO (REU)

JULIANA DE CAMPOS (REU)

JESSIKA DAIELLY ALMEIDA DA SILVA (REU)

JESSYKA SANT ANA DE CAMPOS (REU)

LAURA CONCEICAO DE SOUZA (REU)

LIVIA KAROLINA CORREA BATISTA DA SILVA (REU)

MILENA SALVATERRA MEIRA (REU)

MARCIA CARLOS DE OLIVEIRA (REU)

KAROLINY DE SOUZA MIRANDA LEITE (REU)

KATIA FLOR MOTA (REU)

KELLY CRISTINA DA SILVA (REU)

E OUTROS (REU)

LAIZA DIAS DE ARRUDA (REU)

JOEZER COSTA E SILVA (REU)

HELIO DE OLIVEIRA (REU)

ANA CELIA DA SILVA PAIXAO (REU)

ROSILEIA DO ESPIRITO SANTO (REU)

ANA DA SILVA COSTA (REU)

ANA KAROLYNA PEREIRA GONCALVES (REU)

LAIZA DIAS DE ARRUDA (REU)

ADRIANE TAQUES DE AMORIM (REU)

JESUS HONORATO DE ALMEIDA (REU)

ALESSANDRA DIAS DE ARRUDA (REU)

ALLYNNE SILVA SANTOS (REU)

ANA CAROLINA ALVES CALAZANS (REU)

SANDRA SILVA SOARES (REU)

VALQUIRIA ARRUDA E SILVA (REU)

THAIS CRISTINA PAES DE ARRUDA (REU)

SILVINHA BENEDITA DE SOUZA KRUGER (REU)

SILBENE MARIA DE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT8015-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (LITISCONSORTES)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 0 4 3 7 - 5 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  A U T O R ( A ) :  L U M E N 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REU: KELVEN PAULO 

LUZ SANTOS, ROSILÉIA DO ESPÍRITO SANTOS, LAIZA DIAS DE ARRUDA, 

JESUS HONORATO DE ALMEIDA, CEBELINA ANDREZA DA SILVA, HELIO 

DE OLIVEIRA, VANDERLI MARQUES DA SILVA, NATHALIA INGRID DE 

ABREU FERREIRA, NICOLY CAROLINA LEMES DA SILVA, ODINEIA DIAS 

DA SILVA, PATRICIELE DA CRUZ ALVES, PAULO HENRIQUE PEREIRA 

SIMAO, ROSEMEIRE BARBOSA MARQUES, ROSILEIA DO ESPIRITO 

SANTO, SANDRA SILVA SOARES, SILBENE MARIA DE ARAUJO, 

SILVINHA BENEDITA DE SOUZA KRUGER, THAIS CRISTINA PAES DE 

ARRUDA, VALQUIRIA ARRUDA E SILVA, MILENA SALVATERRA MEIRA, 

MARCIA CARLOS DE OLIVEIRA, LIVIA KAROLINA CORREA BATISTA DA 

SILVA, LAURA CONCEICAO DE SOUZA, LAIZA DIAS DE ARRUDA, KELLY 

CRISTINA DA SILVA, KATIA FLOR MOTA, KAROLINY DE SOUZA 

MIRANDA LEITE, JOEZER COSTA E SILVA, JULIANA DE CAMPOS, 

JESSYKA SANT ANA DE CAMPOS, JESSIKA DAIELLY ALMEIDA DA 

SILVA, IZADORA DOS SANTOS CARNEIRO, GABRIELLY APARECIDA 

ARAUJO MIRANDA, EVELLYN CAROLINA OLIVEIRA RODRIGUES, 

ELIZANGELA MARIA DA SILVA MORAES, ELIZANDRA CARVALHO DA 

SILVA, ELIZABETH VEIGA, ELAINE APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS, 

DIRCE ALVES PORTILHO, CRISTIANE DA SILVA, BRUNA ROSARIA 

SALAZAR DE LIRA, BIANCA CARLA ASSIS DE OLIVEIRA, ANA 

KAROLYNA PEREIRA GONCALVES, ANA DA SILVA COSTA, ANA CELIA 

DA SILVA PAIXAO, ANA CAROLINA ALVES CALAZANS, ALLYNNE 

SILVA SANTOS, ALESSANDRA DIAS DE ARRUDA, ADRIANE TAQUES DE 

AMORIM, ANDREIA QUITERIA RODRIGUES DE MELO, E OUTROS Vistos 

etc. Os autos vieram-me conclusos após a informação de que os réus 

adentraram a área em testilha novamente (id. n. 27818633). Instado a se 

manifestar, o douto Promotor de Justiça recomendou a renovação do 

mandado de reintegração de posse em favor da parte autora. É o relatório. 

Fundamento e decido. No caso dos autos, foi deferida a liminar em favor 

da parte autora que permanece incólume até os dias atuais, eis que 

mantida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Logo, 

encontra-se externando seu vigor e obrigatoriedade. Ressalta-se que 

somente cessará, na ocasião em que for prolatada decisão contrária 

àquela ou à sentença finda, que acobertará a decisão com o manto da 

coisa julgada material. Importa destacar que não é incomum o 

descumprimento das decisões liminares proferidas em conflitos 

possessórios; aliás, tem sido o mais comum, o que demonstra total 

desrespeito às leis e ao Poder Judiciário. Ameaças de reiterações de 

condutas e descumprimento de decisões judiciais são corriqueiras neste 

Juízo e se concretizam efetivamente, pois reina na mente de alguns, que 

SOMENTE SE DEVE CUMPRIR A DECISÃO QUE LHE É FAVORÁVEL, a 

DESFAVORÁVEL ao “SEU INTERESSE” simplesmente deve ser ignorada. E 

o direito do outro? Ainda, a gravidade da conduta dos demandados, cuja 

insistência em descumprir ato judicial (liminar) em pleno vigor, em especial 

no caso dos autos, constitui ATO ATENTATÓRIO ao exercício da 

jurisdição e, portanto, tal conduta deve ser de imediato combatida pelo 

Poder Judiciário, para garantir a efetividade de suas decisões. O inciso IV 

do art. 77 do Código Processual Civil é claro nesse sentido e impõe como 

um dos deveres das partes o de “cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, de natureza PROVISÓRIA ou final, e não criar embaraços à 

efetivação”. Em comum análise, o art. 139 do CPC, que atribui às 

responsabilidades do juiz na condução dos processos, determina 

expressamente em seu inciso IV, in verbis: Art. 139. O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; E 

mais, a Constituição da república, garante às partes a duração razoável 

do processo, como direito fundamental, senão vejamos: Art. 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação. Conquanto a parte autora tenha 

postulado pela expedição de mandado para desocupação voluntária, 

verifico não ser viável, dado o tamanho desrespeito dos réus para com as 

ordens judiciais. Questiono-me: Se com ordem de reintegração forçada 

não há o cumprimento por parte dos réus, acaso desocuparão a área 

voluntariamente? Suponho que NÃO. Ex Positis, considerando que não há 

fatos novos que justifiquem a modificação da medida liminar deferida, 

DETERMINO a expedição de novo mandado de reintegração de posse em 

favor dos demandantes, para que assim possa manter-se incólume o 

direito destes; a segurança jurídica e crédito do Poder Judiciário, devendo 

ser cumprida no Loteamento Senador Jonas Pinheiro III, localizado na 

região do CPA, nesta Capital/MT, conforme consta expressamente na 

decisão do id n. 12898916. Considerando ainda, a reiteração de invasão 

da área, conste no MANDADO DE FORMA DESTACADA: 1. que o OFICIAL 

DE JUSTIÇA, verificando que os que ali se encontram estão descumprindo 

ORDEM JUDICIAL, solicite à força policial, a PRISÃO EM FLAGRANTE dos 

que ali forem encontrados e o seu encaminhamento à autoridade policial 

para as providências cabíveis. 2. A intimação dos réus de pena 

cominatória no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, que fixo, neste 

ato, por pessoa e associação e movimento social eventualmente envolvido 

no descumprimento, visando desestimular essa conduta. Ressalte que a 

MULTA PODERÁ SER EXECUTADA E TAMBÉM PROTESTADA, se for o 

caso de aplicação. 3. Os réus deverão ser intimados manter distância 

mínima de 2km da área em litígio, sob pena de ser majorada a multa acima, 

além das penalidades penais e administrativas cabíveis. 4. Na ocasião do 

cumprimento do mandado de reintegração, o oficial de justiça deverá 
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efetuar a identificação de todos os presentes na área, na medida do 

possível. DETERMINO, AINDA: 5. Expedição de novo MANDADO DE 

REINTEGRAÇÃO da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial e 

intimação dos demandados desta decisão com arbitramento de multa, que 

deverá ser cumprido pela Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo 

em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que 

regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de 

posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), 

ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019. 5.1- Consigne-se 

no mandado a PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU DESTRUIR BENFEITORIAS 

REALIZADAS ficando autorizado aos requeridos a retirada de seus 

pertences pessoais. Ressalte-se que, nos termos do referido manual: “A 

corporação responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de 

manutenção, reintegração e busca e apreensão, promoverá o 

planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e 

colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas 

pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres 

grávidas, idosos e enfermos.” 5.2- OFICIE a SESP, encaminhando cópia do 

mandado de reintegração de posse; DETERMINO, TAMBÉM: 6- a 

INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias, com relação à contestação apresentada pelo Município no id. n. 

27189016. Intimem-se as partes, a DPE e o MPE deste decisum. Às 

providências. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020567-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN BRASILIANO 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:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MS6611-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 acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos, devendo, caso queiram, o assistente técnico de 

cada uma das partes, no mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019919-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. N. CUNHA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIO NOGUEIRA CUNHA OAB - 229.425.131-87 (REPRESENTANTE)

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. (REU)

CONSORCIO ENGETUC (REU)

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. (REU)

STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO FERNANDO DE MELLO JOVINIANO GONCALVES OAB - 

RJ0154003A (ADVOGADO(A))

JOSE SCALFONE NETO OAB - RJ73153 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019919-56.2017.8.11.0041 

AUTOR: C. N. CUNHA & CIA LTDA - ME REPRESENTANTE: CLELIO 

NOGUEIRA CUNHA RÉU: STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A., MATRINCHA 

TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A., COPEL GERACAO E 

TRANSMISSAO S.A., CONSORCIO ENGETUC Vistos. Ciente do efeito 

suspensivo atribuído ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1008530-03.2017.8.11.0000. No entanto, mantenho a decisão recorrida 

por seus próprios fundamentos. Aproveito o ensejo para informar que a 

parte agravante cumpriu o disposto no artigo 1.018 do NCPC. A 

informação acima foi devidamente prestada ao eminente Des. Sebastião 

Barbosa Farias, relator do citado Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1008530-03.2017.8.11.0000, em trâmite perante a egrégia Primeira Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

através do Ofício n. 79/2017/GAB, expedido nesta data. Aguarde-se o 

presente feito suspenso até o julgamento do mérito da interposição 

recursal em questão. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001848-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO BARBOSA 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 - MS6611-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-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 acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos, devendo, caso queiram, o assistente técnico de 

cada uma das partes, no mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008739-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA ARRUDA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MS6611-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-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 acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos, devendo, caso queiram, o assistente técnico de 

cada uma das partes, no mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021074-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA ELECIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MS6611-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-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, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos, devendo, caso queiram, o assistente técnico de 

cada uma das partes, no mesmo prazo, apresentar seu respectivo 
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parecer. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024141-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA RODRIGUES DA SILVA ROCHA (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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 acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos, devendo, caso queiram, o assistente técnico de 

cada uma das partes, no mesmo prazo, apresentar seu respectivo 

parecer. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017403-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CLAUDENE VIEIRA 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))

 

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: 1020011-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WESLEY SALES LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MS6611-A (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047822-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VIANA COSTODIO OAB - PR49526 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DA COSTA ALVES NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1057029-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDA MIRANDA LEITE COSTA (AUTOR(A))

ADJEMIR URBANO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MURILO DOMINGOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB - MT3301-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

Contestação e documentos juntada aos autos, postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025523-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPABLO BORGES DA CONCEICAO (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036226-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL NAYTY DE CARVALHO 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011924-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA VILODRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)
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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) da PARTE AUTORA 

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

Petição de Pagamento postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011560-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SANTANA MACIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (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-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)

 

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, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação 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)

 

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, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060268-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA KELLEN EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011406-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022565-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS E MARQUES LTDA - ME (REU)

LUIS PAULO DE CAMPOS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito para intimar o(s) 

advogado(s) da PARTE AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

retirarem edital de citação para publicação, devendo comprovar referida 

publicação em VINTE dias. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039722-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SILVA 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:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041643-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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M. A. G. D. G. M. (AUTOR(A))

A. C. D. G. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE GOMES DAS GRACAS OAB - 009.688.871-71 

(REPRESENTANTE)

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO BRANCO OAB - RJ126162 (ADVOGADO(A))

FERNANDA RODRIGUES MASAKI OAB - SP289469 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041643-48.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

M. A. G. D. G. M., A. C. D. G. L. REPRESENTANTE: CRISTHIANE GOMES 

DAS GRACAS REU: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, As partes 

informam que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo 

realizado e encartado nos autos. É o relatório. Decido. HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte autora para que indique os dados 

bancário (agência, conta e CPF), para fins de expedição de alvará do 

valor depositado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios na forma convencionada. 

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

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

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022285-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO 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) da PARTE 

REQUERIDA para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

acerca da petição com pedido de desistência dos autos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028905-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO SANT ANA BATISTA (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004415-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PAVANI DE SOUZA (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004415-05.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIO PAVANI DE SOUZA 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; ii) Documentos 

hábeis a comprovar sua hipossuficiência legível; iii) Boletim de Ocorrência 

ou termo de ocorrência que comprove o acidente 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004431-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CARVALHO 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: 1004431-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIANO CARVALHO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) 

Folha que comprove o ultimo contrato de trabalho e folha posterior em 

branco da CTPS, ou documentos cabíveis a fim de comprovar 

hipossuficência. 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054662-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006693-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA JULIANA FERREIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(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 
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(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006693-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAURA JULIANA FERREIRA DUARTE REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cumprir integralmente a decisão de 

id. 12360998, sob pena de majoração da multa fixada, bem como 

comprove nos autos o cumprimento do disposto naquela decisão, sob 

pena de desobediência. Às providências Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004445-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIMAR MORAES 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: 1004445-40.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALCIMAR MORAES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) 

Documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência de forma 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004431-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CARVALHO 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: 1004431-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIANO CARVALHO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) 

Folha que comprove o ultimo contrato de trabalho e folha posterior em 

branco da CTPS, ou documentos cabíveis a fim de comprovar 

hipossuficência. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038329-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CONRADO DE 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)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020753-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

em branco

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047918-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BARIANNI RODERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO NOGUEIRA RODERO OAB - SP360410 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047918-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO BARIANNI RODERO REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se acerca da petição de id. 28758048. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004125-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO DE CARVALHO OAB - MT7015/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004125-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATILDES ROSA DA SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. 

Defiro o pedido de id. 28541071 no tocante ao prazo de 30 dias para 

apresentação da documentação necessária. Em se tratando do pedido de 

redesignação da perícia, intime-se a empresa nomeada para proceder com 

a perícia para, no prazo de 05 (cinco) dias se manifestar. Intime-se. 

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

Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055411-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ MANOEL PERIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055411-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAREZ MANOEL PERIN REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Considerando a decisão de id. 28726718, 

proferida no Agravo de Instrumento nº 1000752-74.2020.8.11.0000, 

suspendo os efeitos da decisão de id. 26500437, até o julgamento do 

mérito do referido Agravo. Às providências. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039603-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA CORREA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039603-93.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MILENA CORREA RAMOS EXECUTADO: GARGATANO AGROPECUARIA 

LTDA - ME Vistos. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 23766069. Às 

providências Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019902-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVETY CAVALCANTI DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019902-49.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSIVETY CAVALCANTI DE MELLO REQUERIDO: BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos. Intime-se 

a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 

da petição de id. 28653257 e seguintes. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003486-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RODRIGUES ARAGAO (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003486-69.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: FLAVIO RODRIGUES ARAGAO 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 

25/03/2020, às 12h30, 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1432166 Nr: 15784-47.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA D ORLEANS ROCHA, MARCELO 

ARANTES DE OLIVAIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O art. 1.228, §2º, do Provimento 41/2016-CNGC, prevê que o incidente 

deverá ser instaurado em apartado, com o recolhimento das custas 

processuais.

Eis o dispositivo:

Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

 § 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou 

procedidas as anotações devidas no sistema, em caso de processo 

eletrônico, acerca a instauração do incidente.

 § 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.

Assim, intime-se a parte requerente para que proceda com recolhimento 

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

indeferimento e baixa na distribuição.

Apense aos autos n° 15342-67.2008.811.0041 - Cód. 345296.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800288 Nr: 6709-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RODRIGUES TIZZO, CID IMÓVEIS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEULER LUIZ ARAUJO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINNY NUNES RONDON 

SANTANA - OAB:OAB/MT 22716, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 
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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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110312 Nr: 14779-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANIA VICENTE DE CONCEIÇÃO, PAULO 

MARIO MARTINEZ LELLIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MALFATTI MASSONI 

CENIZE - OAB:138636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o pedido de desistência de fl. 104. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1129087 Nr: 22634-25.2016.811.0041

 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: EZENIR SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:MT 19797, Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho - OAB:20776/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS MARTINHO 

AVALLONE PIRES - OAB:4.626, ROXÂNIA VILELA AVALLONE PIRES - 

OAB:18.947-B

 Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, depois a 

parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante intimação com 

fundamento no artigo 364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943539 Nr: 56614-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ANTONIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:21714/PE, SULVIANE RIGO LUSTOZA - OAB:24651/O

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser intimada na 

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 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

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO, apresentado 

pela parte requerida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431613 Nr: 11811-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OASYS TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO VICTOR FREESZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para proceder a intimação da parte Exequente através 

de seu(s) advogado(s), e via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe ao Juízo o endereço completo e correto da parte Executada, já 

que na guia de Recolhimento da diligência consta como sendo bairro Santa 

Rosa, porém nos autos consta um único endereço no bairro Jardim 

Imperial, tudo a fim de viabilizar a expedição do competente mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721692 Nr: 17204-68.2011.811.0041

 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: VALARINI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES IVOGLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUANA REGINA RIUL - 

OAB:255684/SP, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1035792 Nr: 39487-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES DA 

SILVA - OAB:15461/MT, ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:15.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

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

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

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

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

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

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

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

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

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira
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 Cod. Proc.: 1125265 Nr: 21034-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:21.451

 Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

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

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

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

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

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

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

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

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

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1135463 Nr: 25282-75.2016.811.0041

 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: BENDITA RIBEIRO DA HUNGRIA, ILZO REI DE HUNGRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725, MARIA ALICE 

MALHEIROS DALTRO - OAB:22.773

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerida Cab 

Cuiabá s/a - Concessionária de Serviços Públicos de Águas e Esgoto, ser 

intimada na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, oferecer alegações finais. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1164909 Nr: 37898-82.2016.811.0041

 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: KETELIN SANTIAGO COLETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETELIN SANTIAGO COLETA - 

OAB:21563OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:OAB/MT 17.639, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:OAB/MG 108.654

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante a quantia R$ 4.880 (quatro 

mil e oitocentos e oito reais) a título de lucros cessantes, acrescidos de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(01/05/2015), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

efetivo prejuízo, ocorrido em 01/05/2015 (Súmula 43 do STJ);

 Face à sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro 

rata das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no 

importe de R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo 

que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários 

sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do CPC).

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019732-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA TRINDADE (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:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019732-82.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO DA TRINDADE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Considerando o meu grau de parentesco com a Relatora 

(parente em linha colateral de 2º grau) da APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1019732-82.2016.8.11.0041 proveniente destes autos, declaro-me 

impedido de prosseguir com o feito. Desta forma, remetam-se os autos ao 

meu substituto legal. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001850-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA REGINA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001850-68.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CATIA REGINA DE SOUZA EXECUTADO: CAIXA SEGURADORA S/A 

Vistos, etc. Recebo a emenda à petição inicial formulada junto ao ID. 

28274815. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença referente à 

condenação da obrigação de pagar a cobertura securitária até o limite 

máximo da apólice, a fim de reparar os danos encontrados no imóvel. De 

acordo com o art. 520, caput e seguintes, o cumprimento provisório da 

sentença será realizado nos mesmo moldes do cumprimento definitivo, 

desde que a sentença impugnada por recurso desprovido de efeito 

suspensivo. Neste sentido analisando o processo principal n° 

1009211-44.2017.8.11.0041, verifico que o mesmo se encontra pendente 

de julgamento do recurso de apelação, o qual em regra tem efeito 

suspensivo art. 1.012, caput do CPC/2015. Portanto, como a parte 

requerente não apresentou qualquer informação ou prova nos autos que o 

recurso foi recebido sem efeito suspensivo, o presente cumprimento 

provisório da sentença encontra-se prejudicado devendo ser indeferida a 

presente inicial. Ademais, considerando que no novo processo civil 

observa-se a premissa que o processo é sincrético, isto é não há mais 

dicotomia entre o processo de conhecimento e executividade, entendo que 

o presente cumprimento provisório de sentença deverá correr nos mesmo 

autos em que se deu a sentença e não em apartado. Desta forma, com 

base no art. 520, caput do CPC/2015 e no principio do sincretismo 

processual, julgo extinto o presente cumprimento de sentença sem 

resolução do mérito, art. 485, I do CPC/2015. Defiro o pedido de justiça 

gratuita. Sem condenação em custas. Após o transito em julgado, 

rematam-se os autos ao arquivo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito
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4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038642-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGUES DA 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)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038642-55.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DIEGO RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Chamo feito à ordem para 

tão somente retificar a data da audiência constante no despacho de ID 

23534511. Ante erro material, esclareço que a data da audiência de 

conciliação será no dia 25/03/2020 (vinte e cinco de março de dois mil e 

vinte) às 13h – conciliação 9-. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047714-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DE SOUZA TEDESQUE (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047714-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO VICTOR DE SOUZA TEDESQUE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Chamo feito à ordem para tão somente retificar a 

data da audiência constante no despacho de ID 25351792. Ante erro 

material, esclareço que a data da audiência de conciliação será no dia 

25/03/2020 (vinte e cinco de março de dois mil e vinte) às 13h15 – 

conciliação 9-. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037878-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DO ESPIRITO SANTO PADILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037878-69.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: NILZA DO ESPIRITO SANTO PADILHA REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Chamo feito à ordem para 

tão somente retificar a data da audiência constante no despacho de ID 

23034229. Ante erro material, esclareço que a data da audiência de 

conciliação será no dia 25/03/2020 (vinte e cinco de março de dois mil e 

vinte) às 13h30 – conciliação 9-. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003914-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES GARCIA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003914-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNA GOMES GARCIA 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 26/03/2020, às 14h a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertind36536o 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). Saliente-se que o 

mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma 

vez que o correio atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização 

da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003905-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR CALDEIRAS TORRES (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003905-89.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LEOMAR CALDEIRAS TORRES 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 26/03/2020, às 14h15 a ser realizada 

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

advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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 
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(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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004007-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS MARQUES DOS SANTOS (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004007-14.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOSIAS MARQUES 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 26/03/2020, às 13h15 a ser realizada 

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

advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003973-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DOS SANTOS MARLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003973-39.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIA REGINA DOS SANTOS MARLIN 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 25/03/2020, às 13h30 a ser 

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

CPC), advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004069-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE SANTOS DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

ANA CASSIA GONCALVES OAB - RR1492-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RODRIGUES PINTO (REQUERIDO)

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1004069-54.2020.8.11.0041 

Autor: VALDIRENE SANTOS DINIZ Réu: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA 

HELENA e outros 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 18/05/2020, às 08h30 - conciliação 6 - , a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 
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de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004111-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLISON BRUNO CARVALHO E SILVA (AUTOR)

KEVELLIN YASMIN FERREIRA E SILVA (AUTOR)

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

MARCIA REGINA FERREIRA GOMES (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004111-06.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIA REGINA FERREIRA GOMES, G. D. C. E. S., WELLISON BRUNO 

CARVALHO E SILVA, KEVELLIN YASMIN FERREIRA E 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 25/03/2020, às 

12h30 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertind36536o 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). Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido 

pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do 

AR, prejudicando a realização da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004205-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISE JEAN CHARLES (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004205-51.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MOISE JEAN CHARLES 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 26/03/2020, às 12h30 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). Saliente-se que o mandado de citação 

deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio 

atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. 

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. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004210-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE LAURA DE BRITO (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004210-73.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GISLAINE LAURA DE BRITO 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 26/03/2020, às 12h45 a ser realizada 

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

advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004314-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURUS PEDROSO VALLADARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004314-65.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

AURUS PEDROSO VALLADARES 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 26/03/2020, às 13h a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004312-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA CONCEICAO FURTADO PINTO (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004312-95.2020.8.11.0041. AUTOR: 

RAIMUNDO DA CONCEICAO FURTADO PINTO 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 26/03/2020, às 13h15 a ser 

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

CPC), advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004281-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEYNNE BRUNA DO NASCIMENTO SANTANA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004281-75.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDILEYNNE BRUNA DO NASCIMENTO SANTANA 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 26/03/2020, às 13h30 a ser 

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

CPC), advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004247-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIENER FERREIRA DA LUZ GOMES (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004247-03.2020.8.11.0041. AUTOR: 

SIENER FERREIRA DA LUZ GOMES 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 26/03/2020, às 13h45 a ser realizada 
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pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004241-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL DA SILVA LIMA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004241-93.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOSIEL DA SILVA LIMA 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 26/03/2020, às 14h15 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertind36536o 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). Saliente-se que o 

mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma 

vez que o correio atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização 

da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004377-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES BATISTA 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)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004377-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEANDRO ALVES BATISTA DE ALMEIDA 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 26/03/2020, às 13h a ser 

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

CPC), advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008401-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. G. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA GONZALEZ GARCIA OAB - 319.770.078-30 

(REPRESENTANTE)

ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA OAB - MT25689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008401-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

E. G. G. R. REPRESENTANTE: MARIA FATIMA GONZALEZ GARCIA REU: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Nos termos do 

art. 321 do CPC/15, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar o valor pretendido a título de indenização por danos morais 

(artigo 292, V, do CPC/2015), sob pena de não conhecimento desse 

pedido. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1012656-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA CATARINO DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBSON PEREIRA RAMOS OAB - MT9610-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISAC NEWTON EDUARDO BALEEIRO OAB - SP334932 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PALMIRO SOARES DE LIMA FILHO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012656-36.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSAFA CATARINO DO VALE REQUERIDO: CUIABA 

PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES 

LTDA Intime-se o perito nomeado nos autos para manifestar-se 

expressamente sobre a petição e documentos de ID 20383853, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004214-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004214-13.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL EXECUTADO: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057738-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT12753-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057738-56.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA REQUERIDO: 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Intime-se a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição de 

hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; 

Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência acarretará o 

indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

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

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito V

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004485-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA KOCHINSKI TREVISAN OAB - SP375956 (ADVOGADO(A))

KARINE APARECIDA PACHECO OAB - SP351192 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004485-22.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDEMAR PIRES DE OLIVEIRA - ME REU: COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUICAO Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042072-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILISSANDRA APARECIDA NUNES (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:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042072-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ILISSANDRA APARECIDA NUNES REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Diante do deposito dos honorários periciais de ID 23322198, 

intime-se o perito para que designe data e horário para realização da 

perícia, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035262-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035262-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S RÉU: BANCO DO BRASIL 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 18/02/2019, às 08h30 – 

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

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 
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da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

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

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

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

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

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014981-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1014981-47.2019.8.11.0041 

Autor: RODRIGO MISCHIATTI e outros Réu: BANCO DO BRASIL S/A 

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 09/07/2019, às 10h30 - Conciliação 02, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042475-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A (REU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042475-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TARCILIA DE SOUZA REU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO 

BRASIL, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS 

S/A 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. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELA REQUERIDA BB CORRETORA 

DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A Considerando que a 

pertinência subjetiva da ação deve ser aferida de acordo com a relação 

jurídica deduzida na petição inicial, patente a legitimidade passiva da 

requerida BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS 

S/A para figurar no polo passivo processual, já que ofertou, vendeu e 

recebeu valores em virtude da contratação do seguro objeto da demanda, 

integrando, pois, a cadeia de fornecedores. Ante o exposto rejeito a 

preliminar. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇAO INICIAL. A requerida BB 

CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A também 

alegou a inépcia da petição inicial pela não descrição, na petição inicial, 

das consequências que o suposto ato ilícito teria causado à requerente. 

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, extrai-se da petição inicial 

que os danos morais estão fundados na recusa das requeridas em pagar 

a indenização securitária objeto da demanda, pelo que a autora requer a 

condenação das rés ao pagamento de R$14.310,00 (quatorze mil, 

trezentos e dez reais). Assim, foram observados os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC/15, sendo clara quanto ao objeto e pedido, tanto que 

propiciou ampla defesa aos requeridos. Assim, rejeito a preliminar de 

inépcia da petição inicial. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO Merece rejeição a 

prejudicial de prescrição arguida pela requerida COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, eis que o prazo prescricional previsto no 

art. 206, §1º, II, do CC/2002, inicia-se da ciência inequívoca da 

incapacidade, e não do início dos tratamentos relacionados às lesões 

sofridas pelo segurado. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. 

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. 

CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. Esta Corte 

Superior tem por pacífico que o prazo prescricional previsto no art. 206, § 

1º, II, do CC/2002 tem início na data do inequívoco conhecimento da 

incapacidade pelo segurado, que, na espécie, remontou a dois anos antes 

do ajuizamento da ação (Súmula 278/STJ). 2. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 1361988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 

06/12/2019) No caso, o relatório médico anexado no Id. 16873969, 

elaborado em 1º/08/2018, revela que, após o acidente doméstico sofrida 

pela parte autora, esta foi submetida a “uma artrodese de coluna lombar 

com colocação e parafusos pediculares e descompressão das raízes 

nervosas”, e que, somente após tal procedimento, o médico ortopedista 

Marlon Mendonça atestou a impossibilidade de a requerente realizar 

atividades laborais. Desta feita, conclui-se que a ciência inequívoca da 

incapacidade ocorreu há menos de 1 (um) ano do ajuizamento da 

demanda – ocorrida em 04/12/2018 –, pelo que o direito pretendido não foi 

atingido pela prescrição. Com essas considerações, rejeito a prejudicial de 

prescrição. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS 

RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS 

MEIOS DE PROVA ADMITIDOS A questão de fato se refere à verificação 

da invalidez, sua origem e o seu respectivo grau. Assim, pertinente a 

produção da prova pericial. DO ÔNUS DA PROVA O ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. E ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. A relação entre as partes é de consumo, e, em face da 

hipossuficiência da parte autora, INVERTO o ônus da prova, nos termos 

do art. 6º, VIII, do CDC. A parte ré deverá comprovar: a) Que não há 

invalidez da autora; b) Que não caracteriza acidente, mas sim doença 

degenerativa; DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DECLARO O FEITO 

SANEADO, rejeitando-se as preliminares e a prejudicial suscitadas; b) 

DEFIRO a produção das provas documentais, testemunhal, depoimento 

pessoal, sob pena de confissão e pericial; c) Determino a distribuição do 

ônus da prova, conforme alhures mencionado; 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; e) Nomeio para realização da perícia, 
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independentemente de compromisso, o perito Dr. IVO ANTONIO VIEIRA, 

CRM 1043, Médico Perito da Justiça do Trabalho, com endereço na 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Hospital Amecor, nº 898, Bairro 

Baú,  Cuiabá/MT, te lefone nº  (65)  3612-7033,  emai l : 

ivanantoniovieira@terra.com.br. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) 

dias, querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, 

após, intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 10 (dez) dias. Manifestem-se as partes sobre a proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a secretaria com a 

intimação das partes somente depois que o perito juntar sua proposta de 

honorários. Caso o perito não faça a juntada no prazo estipulado, faça-me 

os autos conclusos antes da referida intimação. Havendo proposta de 

honorários, venham-me conclusos após o prazo concedido às partes; f) 

Uma vez que a perícia foi solicitada pela parte requerida COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, esta deverá adiantar a remuneração do 

perito, nos termos do art. 95 do CPC/15; Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043411-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. N. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BIONDO OAB - RS51346-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

P. N. C. (REQUERENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043411-43.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PEROLA NUNES CARLOTO REQUERIDO: RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Tendo em vista a 

manifestação da requerente de Id. 18682042, bem como a manifestação 

do requerido de Id. 18726478, defiro o pedido formulado pela parte autora 

e redesigno a audiência de Conciliação para o dia 11/06/2019 às 8h. 

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

G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028340-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO JOSE SCHORR (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:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028340-35.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELSIO JOSE SCHORR RÉU: 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 21/02/2018, às 09h30, a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

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

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

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008969-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR NUNES SIFUENTES (AUTOR(A))

FABRISIO MUNIZ SIFUENTES (AUTOR(A))

OLINDINA ALVES PINHEIRO (AUTOR(A))

SONIA DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

MARIANA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

MAURO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

EVA MARIA DA CONCEICAO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1008969-51.2018.8.11.0041 

Autor: FABRISIO MUNIZ SIFUENTES e outros (6) Réu: CAIXA 

SEGURADORA S/A 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 28/05/2019, às 09h30 - Conciliação 02, a 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC. Antevendo a relação consumerista havida entre as partes, defiro a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 32 de 270



inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009022-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILE FRANCISCA DIAS MARINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010050-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003413-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JLM COMERCIO DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

 

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).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044016-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ENITE KAISER - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044016-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD REU: 

MARIA ENITE KAISER - ME CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023651-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODACIR BALDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO BALDIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023651-79.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE ODACIR BALDIN REQUERIDO: JOSE AUGUSTO 

BALDIN Considerando que o requerido não foi citado conforme a 

correspondência devolvida de Id. 4980201/4880211 e que o mesmo tenha 

residido na Comarca de Rosário Oeste – MT, defiro o pedido de Id. 

5508092. Desta forma, redesigno a audiência de conciliação para o dia 06 

de novembro de 2017 as 09h00. Assim, expeça-se carta precatória. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003008-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRO BENEDICTO HERANI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY OAB - MT3145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003008-66.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARGEMIRO BENEDICTO HERANI JUNIOR REQUERIDO: LUIZ 

CARLOS GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO Nos termos dos artigos 9º e 10º 

do CPC/2015, visando evitar a prolação de decisão surpresa, além de 

garantir o contraditório e a ampla defesa, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da alegada conexão do 

presente feito com a ação monitória de nº 1024749-65.2017.811.0041, que 

tramita perante o Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá. Cumpra-se. Após, 

voltem-me conclusos. Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004315-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. D. O. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA OAB - 009.551.451-12 

(REPRESENTANTE)

JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS OAB - MT7520-O (ADVOGADO(A))

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

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004315-50.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: L. H. D. O. P. REPRESENTANTE: KAMILA CRISTINA DE 

OLIVEIRA Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá, 

04 de fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049457-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MOREIRA PAMPLONA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049457-14.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: CRISTIANE MOREIRA PAMPLONA Intime-se pessoalmente a 

parte devedora para pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, 

devidamente atualizado, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, § 1º do CPC. Caso não haja o pagamento no prazo acima 

mencionado, desde já fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será incidida sobre o 

restante, caso a parte executada efetue o pagamento parcial no prazo 

mencionado (CPC, art. 523, § 2º). Expeça-se mandado de 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. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004598-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRAL SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004598-73.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL REU: INTEGRAL 

SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001781-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE-LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001781-36.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EXECUTADO: 

NORTE-LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME Intime-se 

pessoalmente a parte devedora para pagar a dívida no prazo de 15 

(quinze) dias, devidamente atualizado, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 523, § 1º do CPC. Caso não haja o pagamento no prazo 

acima mencionado, desde já fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, verba essa que será incidida sobre o 

restante, caso a parte executada efetue o pagamento parcial no prazo 

mencionado (CPC, art. 523, § 2º). Expeça-se mandado de 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019740-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO DE JESUS MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT15441-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLETO DE ARRUDA E SILVA REUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019740-54.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELINO DE JESUS MARQUES EXECUTADO: CLETO DE ARRUDA E 

SILVA REUS I – Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD. 

Seguem anexos os extratos II - Intime-se a exequente para manifestar-se 

no prazo de 5 (cinco) dias. III - Decorrido o prazo e permanecendo a 

exequente inerte, intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001960-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO FORNAGIERI OAB - MT15661-O (ADVOGADO(A))

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STELA AMERICO FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001960-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI REU: STELA AMERICO FERNANDES 

Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear 

os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019859-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO HOTEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019859-20.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

DELCARO HOTEIS LTDA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Intime-se o 

embargado para, querendo, manifestarem sobre os embargos de 
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declaração (Id. 28595344), nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019859-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO HOTEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024150-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE DE ARAUJO PINTO (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024150-63.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DARLENE DE ARAUJO PINTO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se a executada para manifestar sobre o saldo 

remanescente mencionado na petição de Id. 28398590, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016483-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WCUIABA BAR LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016483-26.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP EXECUTADO: WCUIABA BAR 

LTDA I - Defiro o pedido de buscas pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD 

e INFOJUD somente com relação a empresa executada, seguem anexos 

os extratos. II - Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias. III - Decorrido o prazo e permanecendo o exequente inerte, 

intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. IV - Defiro à 

inclusão do nome do executado WCUIABA BAR LTDA (CNPJ Nº 

19.403.910/0001-43) nos órgãos de proteção ao crédito referente ao 

débito ora executado no importe R$ 37.676,96 (trinta e sete mil, seiscentos 

e setenta e seis reais e noventa e seis centavos), devendo ser expedido 

ofícios ao SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, art. 782, §3º). 

V - Defiro, ainda, a expedição de certidão de protesto do executado, 

mediante recolhimento da respectiva taxa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042139-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREMOLDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO 

EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042139-77.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: POLIMIX CONCRETO LTDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PREMOLDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - EPP Defiro os pedidos formulados na 

petição Id. 28274761. Expeça-se mandado de citação conforme pleiteado. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001106-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. G. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE ALMEIDA CANSADO OAB - 015.004.941-27 

(REPRESENTANTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1001106-73.2020.8.11.0041 

Autor: A. L. G. D. C. e outros Réu: AZUL LINHAS AEREAS 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 

03/03/2020, às 09h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 
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CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

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

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

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

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

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032193-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO EULLER BARROS ROCHA OAB - MT12140-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032193-52.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DO EDIFICIO VERDES MATAS - AVMATAS EXECUTADO: 

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Defiro o 

pedido formulado na petição de ID 24544074. Designo para o dia 

17/03/2020 às 16h00 a audiência de conciliação, ante a ausência de data 

anterior em pauta. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002736-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DOS SANTOS (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002736-67.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO CARLOS DOS SANTOS REQUERIDO: 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 25/03/2020, às 

12h45 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertind36536o 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). Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido 

pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do 

AR, prejudicando a realização da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004139-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DA SILVA BRITO (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004139-71.2020.8.11.0041. AUTOR: 

VALDENIR DA SILVA BRITO 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 25/03/2020, às 13h45 a ser realizada 

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

advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004421-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004421-12.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA 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 26/03/2020, às 14h15 a ser realizada 

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

advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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 
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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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055828-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO SANTANA DA SILVA JUNIOR (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)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055828-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURILIO SANTANA DA SILVA JUNIOR 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 26/03/2020, às 12h45 a ser 

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

CPC), advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004343-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SIQUEIRA PEDROSO (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004343-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMANDA SIQUEIRA PEDROSO 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 26/03/2020, às 14h15 a ser realizada 

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

advertind36536o 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). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. 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. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 173004 Nr: 21594-28.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CESAR PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CÉSAR PONTES - 

OAB:6181-B/MT

 Trata-se de Ação de Execução em que, ante a inércia do credor em dar 

andamento ao feito, este Juízo determinou o arquivamento provisório em 

1º/08/2005 (fl.76), a fim de aguardar manifestação da parte exequente, 

permanecendo os autos no arquivo desde então.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Nos termos do artigo 921, III, CPC/15, suspende-se a execução quando o 

executado não possuir bens penhoráveis, pelo prazo de um ano (§1º).

Decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º).

Assim, considerando que o feito restou suspenso desde 1º/08/2005, sem 

nenhuma manifestação do exequente, logo, tem-se por consumado o 

prazo prescricional intercorrente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução face à consumação da 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V c/c 487, II do CPC.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 179094 Nr: 26403-61.2004.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODEVALDO LEOTTI - OAB:5097, 

RAMON MARQUES - OAB:5.253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de restituição de valor indevidamente cobrado c/c 

cobrança de multa contratual e legal c/c indenização por danos morais, em 

que a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a certidão 

negativa de citação do Oficial de Justiça, contudo, manteve-se inerte 

desde 27/07/2005 (fl. 73).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No caso, vislumbra-se que a parte autora abandonou o processo desde 

27/07/2005, apesar de devidamente intimada, restando o feito arquivado 

desde 1º/08/2005.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta alternativa senão extinguir o feito, em face de não 

ter a parte interessada promovido o seu regular andamento.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito.

Sem honorários. Eventuais custas restam prescritas.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 719324 Nr: 14986-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCA DO GUARANÁ TRANSP. E LOCAÇÃO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEVINO FERREIRA 

CASSEANO DE SOUZA - OAB:5733/MT

 I - Intime-se o exequente para dar prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 II - Decorrido o prazo e permanecendo o exequente inerte, intime-a para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1017230 Nr: 30677-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS RODRIGUES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DOS SANTOS OLIVEIRA TRANSPORTES 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, 

KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 I - Indefiro pedido de penhora, visto que recentemente foi efetuada busca 

pelo sistema BACENJUD (fls. 255).

II – Indefiro o pedido de inclusão de informações no sistema CNIB, em 

decorrência de não ter acesso.

III - Defiro à inclusão do nome do executado L. A. DOS SANTOS OLIVEIRA 

TRANSPORTES - ME (CPF Nº 19.446.754/0001-06) nos órgãos de 

proteção ao crédito referente ao valor executado, devendo a Secretaria 

aguardar a atualização dos cálculos, para depois expedir os ofícios ao 

SPC/SERASA para as devidas anotações (CPC, art. 782, §3º).

IV - Intime-se o exequente para apresentar planilha com saldo atualizado 

da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1060750 Nr: 51365-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO TAURINES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Defiro o pedido de fl. 249.

 Expeça-se alvará do valor incontroverso acrescido de seus rendimentos, 

em favor da parte autora, observando os dados bancários de fl. 248.

Em seguida, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca dos itens 2 e 3 da petição de fls. 249/250.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de alvará 

remanescente.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 888774 Nr: 22434-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE MARIA DAMBROS, LEONILDE MARIA 

GIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814/MT

 DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o DIA 

20/05/2020, às 14h, para fins de depoimentos pessoais das partes, bem 

como oitiva de testemunhas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte, 

devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

contados da intimação desta decisão.

Cabe ao advogado informar 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 856780 Nr: 59038-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL BORGATO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA, NILZA 

SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO, PAULO ROBERTO 

PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101.346/SP, VINICIUS RIGO BENTIVOGLIO - OAB:312.691 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 I - Intime-se o exequente para dar prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 II - Decorrido o prazo e permanecendo o exequente inerte, intime-a para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 742226 Nr: 39104-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIYARA BUENO DA CUNHA LOPES, 

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - AMCC , ( 

HOSPITAL DO CANCER MT )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725, JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:12.923-MT, LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - OAB:4625/MT, THAIS 

DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12525 OAB/MT

 Conforme noticiado à fl. 461, houve o pagamento da obrigação.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Expeça-se o competente alvará judicial como requerido, observando-se os 

dados bancários de fl. 461.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 11844 Nr: 10947-47.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO REP/PELA 

INVENTARIANTE VÂNIA MARIA FERREIRA CARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S.JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO 

LAURINDO DA SILVA - OAB:4.338-A/MT, MARCOS FERREIRA GIRÃO 

JUNIOR - OAB:9.105/MT

 Defiro o pedido de fl. 251/252.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 375853 Nr: 11975-98.2009.811.0041

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER GOMES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Considerando que o acórdão anulou a sentença (fls. 452/457), e 

determinou o retorno dos autos para devido processamento.

 Intime-se o perito para que designe data e horário para realização da 

perícia, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, intime-se, pessoalmente, a parte autora para que compareça a data 

e horário designado.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 927823 Nr: 48122-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELLA MORALEZ ZEFERINO DE AMORIM MASSA, 

CREUSA MARIA ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA, SÃO FRANCISCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB: 16.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN DE AZEVEDO MAIA - 

OAB:23.947/GO, alexandre luiz lozano pereira - OAB:, RODRIGO 

MARÇAL VIEIRA E SILVA - OAB:31.444/GO, ROMÁRIO OLIVEIRA DE 

SOUSA - OAB:45.950

 Decido. Observa-se que o desbloqueio do valor excessivo na penhora, 

nas contas da executada Elmo Engenharia, foi efetuado na mesma 

oportunidade como se vê às fls. 369/369verso. Logo, não há valores a 

serem restituídos a executada.Defiro o levantamento dos valores 

bloqueados na conta da executada São Francisco Empreendimentos 

Imobiliários às fls. 370, por restar satisfeita com o primeiro bloqueio do 

mesmo valor.Assim, expeça-se alvará judicial em favor da executada São 

Francisco observando-se os dados bancários às fls. 395.Ainda, 

expeça-se alvará judicial do valor incontroverso em favor da exequente 

Marcela observando-se os dados bancários às fls. 383.Considerando a 

suposta existência de saldo remanescente, alegada pela exequente, 

remetam-se os autos para a contadoria para que atualize o cálculo da 

condenação.Após, intime-se as partes para manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766151 Nr: 18897-53.2012.811.0041

 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: LUCINEIDE ESPIRITO SANTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDSON SOUZA MENDES, LENILZA ESPIRITO 

SANTO DA SILVA, DEODORO ESPIRITO SANTO DA SILVA, NALDO DO 

ESPIRITO SANTO DA SILVA, LEONICE ESPIRITO SANTO DA SILVA, 

LUCIMAR ESPIRITO SANTO DA SILVA, ROBSON SILVA RODRIGUES, 

BERNARDINO ROMANO DA SILVA, ANGELITA DOS SANTOS PRADO, 

WANDERSON ESPÍRITO SANTO DA SILVA, CLEIDSON RICKESLLEN SILVA 

VASCONCELOS, JODSON AUXILIADORO SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT, JAIME ULISSES PETERLINI - OAB:10600, 

JEFERSON NEVES ALVES - OAB:6182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO - OAB:, 

RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - OAB:12016

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO de fls. 187/188, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115638 Nr: 16886-12.2016.811.0041

 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: PATRÍCIA DE LIMA SANTOS, DIEGO TENÓRIO DOS 

SANTOS, BRUNO GOMES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ I - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18002-A, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 152165

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTE AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o laudo pericial de fls. 221/248, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023651-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODACIR BALDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO BALDIN (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023651-79.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE ODACIR BALDIN REQUERIDO: JOSE AUGUSTO BALDIN Processo: 

1023651-79.2016.8.11.0041 SANEAMENTO 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. Matéria controvertida A controvérsia consiste em saber se 

o caminhão descrito na inicial é de propriedade do autor, o qual teria, por 

razões pessoais, solicitado que o DUT fosse preenchido em nome de sua 

antiga companheira e, posteriormente, a pedido do autor, esta teria 

transferido o caminhão para o seu filho, ora requerido; alega que as 

partes firmaram contrato de arrendamento, com expresso reconhecimento 

de que a propriedade do bem é do autor, contudo, instado a proceder à 

transferência do veículo, o requerido negou-se, sob o argumento de que o 

mesmo é de sua propriedade. Distribuição Ônus da Prova Incumbe ao 

autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de 

fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Tendo em vista 

que as partes pugnaram pela produção de provas orais, DEFIRO o pedido, 

e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21/05/2020, às 

14:00 horas, para fins de oitiva das testemunhas já arroladas e as que 

vierem a ser oportunamente arroladas, até o máximo de 10 (dez) para 

cada parte (art. 357, §6º do CPC), devendo o rol de testemunhas ser 

ofertado em até 15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão. 

Cabe ao advogado informar 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043411-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. N. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BIONDO OAB - RS51346-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

P. N. C. (REQUERENTE)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043411-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

P. N. C. REQUERIDO: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Processo: 1043411-43.2018.8.11.0041 SANEAMENTO 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. Não há questão processual pendente. A 

controvérsia consiste em saber se a parte ré negou o fornecimento da 

carta de crédito de consórcio aos genitores da autora, portadora de 

paralisia cerebral, para a compra de veículo com isenção. Após o 

deferimento do pedido liminar, a parte ré veio aos autos comprovar a 

expedição da carta, alegando que não se negou a fornecer tal documento. 

As partes não fizeram acordo em audiência de conciliação, em razão da 

divergência sobre quem arcaria com o ônus sucumbencial; pugnam pelo 

julgamento antecipado da lide. No caso, a prova é essencialmente 

documental. Assim, faculto às partes a juntada de outros documentos, 

caso queiram, no prazo de 15 dias. Juntados, dê-se vistas à parte 

contrária, por 15 dias e, após, voltem-me conclusos para sentença, a qual, 

por sua vez, observará a prioridade dentro das metas estabelecidas pelo 

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

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008969-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR NUNES SIFUENTES (AUTOR(A))

FABRISIO MUNIZ SIFUENTES (AUTOR(A))

OLINDINA ALVES PINHEIRO (AUTOR(A))

SONIA DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

MARIANA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

MAURO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

EVA MARIA DA CONCEICAO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008969-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABRISIO MUNIZ SIFUENTES, OLINDINA ALVES PINHEIRO, JADIR NUNES 

SIFUENTES, SONIA DA SILVA MORAES, EVA MARIA DA CONCEICAO 

SOUZA, MAURO DOMINGOS DA SILVA, MARIANA RODRIGUES DA SILVA 

REU: CAIXA SEGURADORA S/A Processo nº 1008969-51.2018.811.0041 

A Caixa Econômica Federal manifestou-se sob o ID 26764659, pleiteando a 

remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá, 

para que lá seja apreciado seu pedido de admissão nesta ação como 

substituta da parte ré ou, em pedido subsidiário, como litisconsorte 

necessário ou, ainda, como assistente da parte ré. Sustenta que a Lei 

13.000/2014 dispõe que a representação do SH/FCVS compete 

exclusivamente à CEF e o risco de prejuízo ao FCVS, mediante o 

esgotamento do FESA, que anteriormente, pelo entendimento do STJ, 

deveria ser demonstrado, passou a ser presumido, na medida em que o 

§1º do artigo 1º-A determina o ingresso da CAIXA na qualidade de 

representante do FCVS em todas as ações que representem risco ou 

impacto ao FCVS ou às suas subcontas. Alega que, se antes até se podia 

admitir a existência de alguma dúvida sobre a legitimidade da CAIXA 

(FCVS) para integrar a lide nos casos em que se debate cobertura 

securitária de contratos do SFH, agora tal dúvida não mais persiste, eis 

que seu interesse e legitimidade decorrem de expressa e, portanto, 

inequívoca disposição de lei que, entre outras coisas, determina que a 

ação relativa aos autores que tem vinculação com apólices públicas deve 

ser remetido à Justiça Federal. Ainda, a ré, em sua contestação, suscita a 

necessidade da intervenção da CEF na lide, em litisconsórcio passivo 

necessário. Diante disso, tendo em vista que este juízo, conforme a 

Súmula 150 do STJ, não é competente para decidir sobre o ingresso da 

CEF na lide, DEFIRO o pedido e determino a remessa dos autos para uma 

das Varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Cumpra-se, dando-se as baixas devidas. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001549-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA OLIVEIRA CORTEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOSA DE LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001549-29.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LILIA OLIVEIRA CORTEZ REU: JOSE BARBOSA DE LIMA SANEAMENTO 

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. QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES: 1. Impugnação à Concessão da Justiça 

Gratuita A parte ré impugna a concessão da justiça gratuita a autora, sob 

o argumento de que a mesma é cabelereira e possui salão de beleza 

próprio, todavia, a insurgência não veio acompanhada de provas da 

ausência de miserabilidade, razão pela qual mantenho a concessão da 
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justiça gratuita. Rejeito, pois a impugnação ao pedido de justiça gratuita. 2. 

Matéria controvertida A parte autora alega que vendeu o imóvel descrito 

na inicial ao requerido, pelo preço de R$8.000,00, o qual não teria quitado 

integralmente o valor, restando, ainda, inadimplente com o pagamento de 

outros encargos de IPTU, água, energia, o que teria causado danos morais 

e materiais à autora. O requerido, por sua vez, aduz que o pagamento foi 

feito à vista, conforme previsão contratual. A autora impugna a 

contestação afirmando que em contrato aditivo o requerido teria se 

comprometido a pagar o restante do valor inadimplido. 3. Distribuição Ônus 

da Prova Incumbe a autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e 

ao réu a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito 

dos autores. A parte autora pugna pela produção de prova documental e 

oral, enquanto o requerido pela prova pericial nos contratos juntados pela 

parte autora, uma vez que desconhece qualquer aditivo contratual. Diante 

disso, DEFIRO o pedido e nomeio a Empresa Forense Lab - Perícias e 

Consultoria, com endereço na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, sala 1405, 

Bairro Alvorada, Cuiabá-MT, CEP 78048-250, fone: 65-98112-2338, 

endereço eletrônico: www.forenselab.com, para a realização de perícia 

grafotécnica na assinatura imputada ao requerido nos documentos 

juntados sob o ID 20702211. Intime-se a empresa nomeada para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias e, após, 

manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias. Os honorários periciais serão suportados pelo réu. 

Consigne-se que a autora deverá apresentar o documento/contrato 

original, por meio físico, perante o Perito nomeado, a fim de que possa ser 

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

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028315-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ROSA DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDELMAN MARIEL MARTINEZ DE MELO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO OAB - MT0016775A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028315-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TIAGO ROSA DE LARA REU: IDELMAN MARIEL MARTINEZ DE MELO 

SANEAMENTO 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. Trata-se de 

Ação Ordinária de Rescisão de Instrumento Particular de Compra e Venda 

de Imóvel c/c Indenização por Perda e Danos, Multa Contratual e 

Reintegração proposta por TIAGO ROSA DE LARA em desfavor de 

IDELMAN MARIEL MARTINEZ MELO. Questões processuais pendentes: 

Preliminar – Impugnação à Justiça Gratuita O requerido-reconvinte suscita 

preliminar sob o argumento de que o autor não requereu os benefícios da 

justiça gratuita, mas possui condições financeiras de arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios, contudo, não comprova o 

recolhimento. Verifico que a preliminar deve ser rejeitada, pois 

compulsando os autos vislumbra-se que o autor recolheu as custas 

processuais no Id. 15028395 e 15028402. Reconvenção e Pedido de 

Justiça Gratuita A parte ré apresenta pedido reconvencional, pleiteando 

pela concessão de justiça gratuita, sem juntar documentação 

comprobatória do estado de miserabilidade. Afirma que adquiriu o imóvel 

do autor, mas passou por alguns problemas financeiros que o 

impossibilitaram de honrar os compromissos, contudo, ao tentar efetuar o 

pagamento da primeira parcela referente ao financiamento na Caixa 

Econômica Federal constatou que a primeira parcela já estava paga, dois 

dias antes do vencimento, o que lhe causou estranheza pois ocorreu a 

mesma situação com a parcela 5. Assim pugna que a presente ação seja 

julgada improcedente e, de consequência, a procedência da reconvenção. 

Alternativamente, em caso de procedência da ação, seja o requerente 

condenado a devolver os valores pagos pelo requerido, além de 

condena-lo ao pagamento de danos morais em decorrência da má-fé. 

Inexiste comprovante de hipossuficiência da reconvinte nos autos. Assim, 

nos termos do art. 99, § 2º do CPC, INTIME-SE A PARTE 

REQUERIDA/RECONVINTE PARA, NO PRAZO DE 15 DIAS, comprovar a 

alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

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

renda de ambos os réus, sob pena de indeferimento do benefício e 

extinção da reconvenção. Matéria controvertida. A controvérsia reside em 

saber se o requerido deu causa a rescisão do contrato por inadimplência 

com relação as parcelas do financiamento, taxa condominial, parcelas com 

a MRV e IPTU em nome do autor, e ainda, se tais fatos acarretaram danos 

morais e materiais ao autor. Distribuição Ônus da Prova Incumbe ao autor 

comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato 

modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. As partes intimadas 

para especificarem provas, permanecerem inertes conforme certidão de 

Id. 21972365. In casu, verifica-se que a prova é essencialmente 

documental. Assim, faculto às partes a juntada de outros documentos, 

caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias. Juntados, dê-se vistas à 

parte contrária, por 15 dias e, após, voltem-me conclusos para sentença, 

a qual, por sua vez, observará as metas estabelecidas pelo CNJ. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000783-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEUIDES PAULA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NEVES LOTUFO (REU)

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000783-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEUIDES PAULA MACHADO RÉU: SOTRAUMA S/C LTDA - EPP, MARCELO 

NEVES LOTUFO Processo n.º 1000783-05.2019.8.11.0041 Cuida-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais ajuizada 

por GEUIDES PAULA MACHADO em face de SOTRAUMA S/C LTDA e 

MARCELO NEVES LOTUFO. Alega a autora que ingressou com uma ação 

de obrigação de fazer que tramitou na Segunda Vara Especializada da 

Fazenda Pública, contra o Estado de Mato Grosso, requerendo a 

concessão de tutela de urgência para a realização de cirurgia para 

substituição de prótese no quadril, a qual fora de pronto deferida. Afirma 

que a citada decisão liminar não foi cumprida pelo Estado, pelo que a 

Defensoria pleiteou bloqueio judicial e sua imediata transferência para a 

conta bancária da prestadora de serviço, para que esta providenciasse o 

tratamento médico pelo SOTRAUMA S/C LTDA, ora primeiro requerido. 

Aduz que o procedimento foi realizado pelo segundo requerido, todavia, 

entende que houve erro médico, porquanto atualmente necessita de novo 

procedimento cirúrgico, além de o médico requerido ser especialista em 

joelho e não em quadril. Em sede de tutela de urgência, requer seja 

determinado aos requeridos que custeiem a realização da cirurgia de que 

necessita, com todos os materiais requisitados pelo médico cirurgião que o 

acompanha, arcando com os honorários do especialista e de sua equipe, 

assim como anestesista; diárias de internação hospitalar; sessões de 

fisioterapia quantas forem necessárias após a realização do 

procedimento, além do acompanhamento por profissional de 

geriátrico/enfermagem; bem como qualquer outra substância, 

procedimento e acessório necessário à cura e tratamento de sua 

patologia, até a alta médica do paciente. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Nos termos do 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. No 

caso, ausente a probabilidade do direito deduzido, já que não é possível 

denotar, prima facie, pelos documentos que instruíram a petição inicial, que 

a patologia que acomete o autor e a necessidade de nova cirurgia tenha 

sido causada exclusivamente pela conduta do médico requerido, ainda 
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que (i) os sintomas tenham surgido após a realização do procedimento 

cirúrgico; e (ii) o réu seja especialista em joelho e não em quadril. Destarte, 

ausente um dos requisitos legais, merece ser indeferida a tutela de 

urgência pleiteada. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, indefiro o pedido liminar. 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 

09/04/2019, às 9h00, Sala 3, 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). Antevendo a relação consumerista havida entre as partes, defiro a 

inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do artigo 71 do Estatuto do 

Idoso (Lei nº 10.741/2003), e do artigo 1.048, I, do CPC/15, determino a 

prioridade na tramitação da presente demanda. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005312-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005312-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Trata-se de 

matéria de fato e de direito, contudo o feito encontra-se suficientemente 

instruído, comportando o julgamento antecipado da lide. Assim, intimem-se 

as partes e voltem-me conclusos para sentença. CUIABÁ, 4 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038810-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONE CANHETE DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038810-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IONE CANHETE DE SIQUEIRA REU: BANCO BMG S.A 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. Prescrição. O banco réu alega a prescrição da 

ação, sob o argumento de que o valor negativado em nome da autora no 

ano de 2017 se refere a débitos lançados em consignação em folha de 

pagamento, por contrato que teria sido firmado no ano de 2012. Trata-se 

de matéria de mérito a ser decidida na sentença. 1. Matéria controvertida 

A controvérsia consiste em saber se a negativação do nome da autora, 

aos 07/01/2017, por dívida no valor de R$2.084,63, decorre do contrato de 

cartão de crédito consignado em folha de pagamento, juntado pelo banco 

requerido no ID 17655064, firmado no ano de 2011. 2. Distribuição Ônus 

da Prova Tendo em vista que foi deferido o pedido de inversão do ônus da 

prova, por se tratar de matéria relativa a relação de consumo, incumbe ao 

banco réu demonstrar que a negativação do nome da autora decorreu de 

inadimplemento do contrato apresentado nos autos. A parte autora pugna 

pela realização de audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, 

ou ainda, pela realização de perícia no documento de ID 17655064, 

enquanto o banco réu não especificou as provas que pretendia produzir. 

A realização de prova oral não tem utilidade para o deslinde da demanda, 

posto que a prova, no caso em tela, é essencialmente documental. A 

prova pericial também não tem o condão de demonstrar que o valor 

negativado no nome da autora no ano de 2017, possui relação com o 

contrato de 2011 juntado pelo banco réu. Assim, indefiro a realização de 

provas oral e pericial, e faculto às partes a juntada de outros documentos, 

caso queiram, no prazo de 15 dias. Juntados, dê-se vistas à parte 

contrária, por 15 dias e, após, voltem-me conclusos para sentença, a qual, 

por sua vez, observará as metas estabelecidas pelo CNJ. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032688-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAFE E PROSA ALIMENTOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1032688-62.2018.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CAFE E PROSA ALIMENTOS LTDA - ME 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING 

Não há hipótese de extinção do processo (art. 354, CPC), nem de 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), assim trata-se de 

saneamento do feito. As partes são legítima e estão representadas. As 

questões fáticas, neste processo, referem-se as condições que 

possibilitem a renovação do contrato de locação entre as partes. Ambas 

pediram a produção de provas orais, assim designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de maio de 2020, às 14:00 horas, 

para fins de oitiva dos depoimentos pessoais das partes, bem como da 

oitiva das testemunhas arroladas tempestivamente (art. 357, § 6º, CPC). 

Cabem aos advogados informar e intimar suas testemunhas. Intimem-se. 

CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043889-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILO ROBERTO DA COSTA (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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043889-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILO ROBERTO DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Nilo Roberto da Costa contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 01/06/2019, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e 

falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

26358931), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 01/06/2019. 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. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 

24530488 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a análise do mérito. III - 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 24530484) e o laudo pericial 

(ID 26358931). 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. 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do cotovelo direito com 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontrando-se o 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), e invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo 

com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontra-se 

o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), totalizando o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (01/06/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, 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. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020510-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MOREIRA DA SILVA (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:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020510-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELIPE MOREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Felipe Moreira da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e 

cinquenta centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 31/12/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 
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pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26603678), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 31/12/2017. 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. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 

20071991 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a análise do mérito. III - 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 20071888) e o laudo pericial 

(ID 26603678). 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. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 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 direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), e que a quantia já recebida 

administrativamente encontra-se no valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), percebe-se o 

valor remanescente totalizando em R$ 3.037,50 (três mil trinta 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 PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 3.037,50 (três mil trinta 

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 

(31/12/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, 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. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033296-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033296-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Leonardo Francis Queiroz de Santana contra Porto 

Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e 

nove mil novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 21/05/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, falta de interesse 

processual e carência da ação, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

26679488), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 21/05/2019. 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 
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inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

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

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

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

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

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

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

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

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

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

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

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

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 22132896 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Carência da ação - Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar 

arguida referente a invalidade do boletim de ocorrência a fim de 

demonstrar nexo de causalidade, verifico que não merece prosperar haja 

vista a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim 

de o nexo de causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. Passo à análise do mérito. III - 

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 22132893) e o laudo pericial (ID 26679488). 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. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um das MÃOS 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 sua mão direita é de 25% (vinte e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 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 PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois 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 

(21/05/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reis), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, 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. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041525-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXCIEL OLIVEIRA DA SILVA (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:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041525-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAXCIEL OLIVEIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Maxciel Oliveira da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, 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 24/05/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e inépcia da 

inicial, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 26362049), sendo 

apresentado laudo pericial. 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 24/05/2019. 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. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 
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sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da ausência de 

documentos essenciais á regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada a 

carteira CNH do requerente que também contém os documentos RG e CPF, 

por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III 

- 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 24144031) e o laudo pericial (ID 26362049). 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. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

SUPERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 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 esquerdo é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (24/05/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, 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. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019152-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR TAVARES PALAO (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019152-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SALVADOR TAVARES PALAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Salvador Tavares Palão contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 25/09/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 26633822), sendo 

apresentado laudo pericial. 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 25/09/2018. 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. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. III - 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 19884662) e o laudo pericial 

(ID 26633822). 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 
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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. 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura torácica 

com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), e invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo 

com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), totalizando o montante de R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e 

seis reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco 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 (25/09/2018). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, 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. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito
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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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022684-29.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAYCON FRANCISCO VIEIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Maycon Francisco Vieira da Silva contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 11.137,50 (onze 

mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

27/11/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

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

requerida apresentou contestação arguindo preliminar de pagamento 

administrativo, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 26443588), sendo 

apresentado laudo pericial. 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 27/11/2017. Passo a análise da 

preliminar suscitada. II – Do pagamento realizado na seara administrativa 

Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal 

fato por si só não torna a pretensão do autor carecedora das condições 

da ação por falta de interesse de agir, isso porque a pretensão também 

insurge sobre a avaliação feita pela seguradora que acarretou o 

pagamento parcial. Posto isso, afasto a preliminar supra. Passo à análise 

do mérito. III - 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 20426303) e o laudo pericial 

(ID 26443588). 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. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 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 direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), e que a quantia já recebida 

administrativamente encontra-se no valor de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), percebe-se o 

valor remanescente totalizando em R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois 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 PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 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 (27/11/2017). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, 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. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041431-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIANE ASSUNCAO LEITE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Josiane Assunção Leite contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 27/06/2019, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e 

falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

26357237), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 
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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 27/06/2019. 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. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 

24130795 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a análise do mérito. III - 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 24130793) e o laudo pericial 

(ID 26357237). 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. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos PÉS o percentual incidente é de 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu 

pé direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(27/06/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, 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. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1046690-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): R. 

I. D. C. REPRESENTANTE: ROSILENE ELENIR DE CAMPOS REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT ajuizada por Richard Iuri de Campos neste ato 

representada por Rosilene Elenis de Campos contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, 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 20/11/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26379774), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 20/11/2018. 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 
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invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

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

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

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

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

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

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

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

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 

25069305 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

a análise do mérito. III - 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 25069298) e o laudo pericial 

(ID 26379774). 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. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 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 direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), 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 

(20/11/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Havendo interesse da criança Richard Iuri de Campos e de 

acordo com o parecer ministerial, o valor referente ao seguro deverá ser 

depositado e permanecer em conta única judicial, conforme dispõe o art. 

1º, § 1º da Lei 6.858/80, eis que visa à proteção do patrimônio em face da 

possibilidade de dilapidação por seus responsáveis legais. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022664-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MIRALHA TERUEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022664-72.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NEIDE MIRALHA TERUEL EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por NEIDE MIRALHA TERUEL em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 4.463,50 (quatro mil, 

quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), no Id. 

22885743, bem como o saldo remanescente no valor de R$ 2.253,23 (dois 

mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), no Id. 

27779524. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28274077). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28274077. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008735-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINHO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008735-35.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAURINHO DE ARRUDA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por MAURINHO DE ARRUDA em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 9.625,63 (nove mil, seiscentos e 

vinte e cinco reais e sessenta e três centavos), no Id. 27814012. O 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 28233695). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Dessa forma, a extinção 

do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 
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JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

28233695. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024201-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ADEMAR QUEIROZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024201-06.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAILSON ADEMAR QUEIROZ DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por JAILSON ADEMAR 

QUEIROZ DA SILVA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada 

cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste 

no valor de R$ 5.560,32 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e 

dois centavos), no Id. 27811237. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

28400127). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 28400127. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

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

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008907-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANA MARIA CARVALHO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-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))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008907-74.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NILVANA MARIA CARVALHO DE PAULA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por NILVANA MARIA 

CARVALHO DE PAULA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada 

cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste 

no valor de R$ 6.671,62 (seis mil seiscentos e setenta e um reais e 

sessenta e dois centavos), no Id. 28062561. A exequente concordou com 

o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do 

feito (Id. 28275759). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença 

é medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 28275759. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

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

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007961-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE RIBEIRO PIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007961-05.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAIKE RIBEIRO PIO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por MAIKE RIBEIRO PIO DA SILVA em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando 

os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 6.456,60 (seis mil, 

quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), no Id. 

28050709. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28399734). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28399734. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045015-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE MORAES BORGES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES OAB - MT18689/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045015-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DE MORAES BORGES MAIA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por MARIA DE MORAES BORGES em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em suma, 

alega a autora que recebeu em sua residência uma fatura de recuperação 

de consumo de energia, amparada na suposta irregularidade descoberta 

em seu medidor, cujo Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado de 

forma unilateral, e do qual ela não foi notificada, o que violou o seu direito 

ao contraditório e à ampla defesa. Assim, pugnou pela concessão de 

tutela de urgência, para determinar que a requerida (i) proceda ao 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da autora; e (ii) se abstenha de cobrar e/ou inserir o nome da 

autora nos cadastros de inadimplentes, em virtude da fatura de 

recuperação de consumo de energia elétrica objeto da presente demanda. 

Ao final, pleiteou a procedência dos pedidos iniciais, para (i) declarar a 

inexistência do débito noticiado na fatura impugnada; e (ii) condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A tutela de 

urgência foi concedida no Id. 17846190. A requerida apresentou 

contestação no Id. 20418834, defendendo, em síntese, a legitimidade da 
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cobrança dos valores, diante da irregularidade encontrada nas 

instalações elétricas da unidade consumidora da parte autora, a qual foi 

fotografada. Afirma, ainda, que cumpriu as determinações da Resolução 

nº 414/10 da ANEEL, pois notificou o requerente de todo o procedimento 

até então adotado, bem como das constatações do registro fotográfico. 

Requer, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação no Id. 21059331. A parte autora pleiteou a produção de prova 

pericial (Id. 21280281). Por sua vez, a ré pugnou pelo julgamento 

antecipado do mérito (Id. 21445922). Vieram-me os autos conclusos. É 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. No caso, cinge a questão 

acerca da ilicitude da cobrança da fatura de recuperação de energia, no 

valor de R$9.023,67 (nove mil e vinte e três reais e sessenta e sete 

centavos), referente ao mês de junho de 2017 (Id. 17218336). A parte 

autora alega que a referida fatura está amparada na suposta 

irregularidade descoberta em seu medidor, cujo Termo de Ocorrência e 

Inspeção e respectiva penalidade foram realizadas de forma unilateral, e 

do qual ela não foi notificada, o que violou o seu direito ao contraditório e à 

ampla defesa. Neste particular, razão lhe assiste. Isso porque, em que 

pese a requerida afirmar que cumpriu as determinações da Resolução nº 

414/10 da ANEEL, não trouxe nenhum elemento apto a comprovar que 

notificou a requerente de todo o procedimento adotado, bem como das 

constatações do registro fotográfico. Desta forma, constata-se que não 

foi garantido à parte autora o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

pois esta não foi notificada (i) da ocorrência apresentada em sua unidade 

consumidora; (ii) do recebimento de cópia do TOI; (iii) da possibilidade de 

cobrança de eventuais diferenças, de acordo com a Resolução da ANEEL 

nº 414/2010; e (iv) da possibilidade de defesa na forma da legislação 

vigente. Assim, mostra-se insubsistente o procedimento administrativo que 

resultou na cobrança da fatura objeto da presente demanda, porquanto 

não foi observada a legislação aplicável à espécie. Logo, a parte ré não 

se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, 

do Código de Processo Civil, merecendo ser julgado procedente a 

pretensão inicial, neste ponto, para declarar a inexistência do débito 

noticiado na fatura de recuperação de consumo de energia cobrada no 

mês de junho de 2017. No que tange aos danos morais, restou 

demonstrado que a parte autora teve o serviço de natureza essencial 

suspenso, razão pela qual faz jus ao pleito indenizatório. Reconhecido o 

dever de indenizar resta fixar o quantum. Nesse passo é cediço que o 

julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo 

utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as 

peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e 

consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das 

partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à 

eliminação da repetição da conduta identificada como danosa. Atendendo 

aos critérios citados acima fixo a indenização em R$2.000,00 (dois mil 

reais). Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para (i) declarar a inexistência do 

débito de R$9.023,67 (nove mil e vinte e três reais e sessenta e sete 

centavos), noticiado na fatura de recuperação de consumo de energia 

cobrada no mês de junho de 2017; e (ii) condenar a parte requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Torno definitiva a 

tutela de urgência concedida no Id. 17846190. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046401-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NEPONUCENO RODRIGUES (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1046401-70.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEBASTIAO NEPONUCENO RODRIGUES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Sebastião Neponuceno 

Rodrigues contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, 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 

07/12/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

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

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de impugnação 

da justiça gratuita, comprovante de endereço em nome de terceiro e 

alteração do polo passivo, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

26393652), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 07/12/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I – Da impugnação ao pedido de justiça gratuita O 

requerido afirma que o autor não trouxe qualquer documento a demonstrar 

a sua hipossuficiência. Entretanto, verifico que a parte autora apresentou 

declaração em ID 22396824, no qual consta a informação de que o mesmo 

declara não possui condições de arcar com as custas do processo, 

demonstrando uma situação de incapacidade financeira. Posto isso, rejeito 

a preliminar suscitada. II – Comprovante de endereço em nome de terceiro 

Pela leitura do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que não há previsão 

legal de juntada de comprovante de residência do autor, bastando, pura e 

simplesmente, que o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem 

afirmado pelo autor, a procuração e declaração de pobreza contém o 

endereço indicado no comprovante na fatura de ID 24989789, de maneira 

que o formalismo requerido de declaração expressa do autor quanto a isto 

está dispensado, configurando, novamente, excesso de formalismo, que 

obsta o acesso à justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É 

inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por 

ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do 

Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser 

observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. 

Ademais, a autora esta qualificada e informa seu endereço na petição 

inicial sendo que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os 

dados fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é 

forçoso concluir que "a não apresentação do comprovante de 

residênciarnão enseja a extinção do processo por carência de ação ou 

ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e 

regular do processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não 

obstante a inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte 

autora acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de 

residência, fato este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda 

que em sede recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em 

homenagem à garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao 

princípio da economia processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação 

provida. Sentença anulada, com a determinação de regular 

prosseguimento do feito.” (TRF-1 APL AC 15841, MG 

2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica Sifuentes, 2ª Turma, 

Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto a preliminar 

suscitada. III – Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 
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jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

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

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

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

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

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

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

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

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

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

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

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

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

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

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

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

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 24990563) e o laudo pericial (ID 26393652). 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. Considerando o laudo pericial acostado consigna que 

a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

punho direito com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por 

cento) encontrando-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos), e invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada em 

50% (cinquenta por cento) encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), totalizando o montante de R$ 7.256,25 

(sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco 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 (07/12/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º 

e 8º, 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. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041325-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DUARTE 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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041325-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEL DUARTE DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Joel 

Duarte da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

02/03/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

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

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo e falta de interesse processual, que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26357715), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 02/03/2019. 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. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

Passo à análise do mérito. III - 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 24113061) e o laudo pericial 

(ID 26357715). 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. 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direita com 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

o valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

e invalidez permanente parcial incompleta da estrutura craniana com 

repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) encontra-se o 

valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

totalizando o montante de R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta 

e dois 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 
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do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 10.462,50 

(dez mil quatrocentos e sessenta e dois 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 (02/03/2019). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, 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. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020578-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE ARAUJO MIRANDA (AUTOR(A))

J. L. D. A. M. (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020578-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): J. 

L. D. A. M., ADRIANE DE ARAUJO MIRANDA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Jhonyel Lucas de Araujo Magalhães neste ato 

representada por Adriane de Araujo Miranda contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 12/11/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26599780), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 12/11/2018. 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. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III - 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 20083257) e o laudo pericial (ID 26599780). 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. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos JOELHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu joelho esquerdo é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(12/11/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Havendo interesse da criança Richard Iuri de Campos e de 

acordo com o parecer ministerial, o valor referente ao seguro deverá ser 

depositado e permanecer em conta única judicial, conforme dispõe o art. 

1º, § 1º da Lei 6.858/80, eis que visa à proteção do patrimônio em face da 

possibilidade de dilapidação por seus responsáveis legais. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001774-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALLIANZ SEGUROS S/A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE 
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RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Para tanto, afirma que na data de 31/01/2016, houve uma sobrecarga de 

energia elétrica na unidade consumidora do segurado descrito na inicial, 

danificando equipamentos elétricos em seu imóvel. Diante da ocorrência, a 

autora teve que arcar com o valor da indenização securitária no importe 

total de R$ 6.793,01 (seis mil, setecentos e noventa e três reais e um 

centavo). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, pugna 

pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 6.793,01, a título 

de danos materiais, além da verba de sucumbência. A ré apresentou 

contestação no Id. 20624219. Em preliminar, suscitou a falta de interesse 

de agir da autora, ante a ausência de reclamação do segurado pela via 

administrativa. No mérito, arguiu a ausência de responsabilidade objetiva e 

de inexistência de nexo de causalidade entre os fatos e os danos 

efetivos; ocorrência de excludente de responsabilidade; ausência de 

pedido administrativo; inexistência de danos materiais; pedido de 

devolução dos equipamentos salvados. Ao final, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação, 

rechaçando os argumentos suscitados na contestação. Ambas as partes 

pleiteiam a realização de audiência de instrução. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, 

I, do CPC. Preliminar de falta de interesse de agir Da análise da petição 

inicial, extrai-se o interesse de agir da autora diante da necessidade do 

reconhecimento judicial da responsabilidade da requerida pelos danos 

aduzidos na petição inicial, bem assim do direito de regresso à seguradora 

requerente, sendo a ação adequada à obtenção do provimento almejado. 

Ademais, desnecessário o esgotamento da via administrativa para o 

ajuizamento da ação de ressarcimento de danos, sob pena de violação ao 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Com essas 

considerações, rejeito a preliminar. Mérito Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou a danificação de equipamentos eletrônicos no imóvel 

do segurado, ocasionando danos materiais de R$6.793,01 (seis mil, 

setecentos e noventa e três reais e um centavo). Sem maiores 

sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é 

válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia 

elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independente de 

culpa. Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem 

que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Para imputar a responsabilidade pelos danos 

causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do 

prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso 

que a autora ressarciu o segurado no valor total de R$ 6.793,01 (seis mil, 

setecentos e noventa e três reais e um centavo), sub-rogando-se no 

direito dos usuários do serviço de energia elétrica. Também restou 

comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que 

ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, 

consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos 

por empresa especializada. Ademais, conquanto a seguradora tenha 

requerido a produção de prova pericial, e a devolução das 

peças/equipamentos indenizados ao segurado, verifica-se que os 

equipamentos danificados foram devidamente reparados, não sendo 

possível exigir que estes ainda estejam nas mesmas condições que à 

época do sinistro – ocorrido em 2016 –, razão pela qual se mostram 

prejudicados tais pleitos. Consigno ainda que a requerida ficou apenas no 

campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Sendo 

assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia 

elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados, 

no valor de R$ 6.793,01 (seis mil, setecentos e noventa e três reais e um 

centavo). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Outro não é o entendimento do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87.2017.8.11.00041APELANTE(S):ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)” Ante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do 

valor de R$ 6.793,01 (seis mil, setecentos e noventa e três reais e um 

centavo), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do 

desembolso, ocorrido em 18/03/2016 (Id.17394511). Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021536-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BUENO DOS SANTOS (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021536-80.2019.8.11.0041 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, 4 de fevereiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030918-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS (REQUERENTE)

ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA TOCANTINS MATOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA TOCANTINS MATOS OAB - 

MT15153-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030918-97.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 
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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, 4 de fevereiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004243-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004243-34.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010576-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA VANESSA BIGATON (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010576-02.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000821-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DAMASCENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000821-85.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para se manifestarem sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030192-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DOUGLAS SILVA 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030192-60.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 26711991, 

referente ao pagamento da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009857-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALYENNE LUCENA 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009857-20.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para se manifestarem sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020505-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DE OLIVEIRA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020505-30.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para se manifestarem sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012881-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DO CARMO 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MS6611-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012881-56.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 26727024, 

referente ao pagamento da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008426-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008426-48.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para se manifestarem sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001214-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO NETO SOBRAL (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001214-73.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 27796305, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. ISABELA 

MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033615-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANO OLIVEIRA SILVA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033615-62.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 28018341, 

referente ao pagamento da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003724-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLIRCON DE MACEDO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MS6611-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003724-59.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 27797144, 

referente ao pagamento da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031537-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZAROEDES PEREIRA GAMA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MS6611-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031537-95.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 27803625, 

referente ao pagamento da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000246-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FRANCISCA COSTA (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000246-43.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para se manifestarem sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020999-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA MACEDO FALCAO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020999-55.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para se manifestarem sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014478-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MIGUEL DE ANUNCIACAO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MS6611-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014478-60.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 
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impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 28525093, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. ISABELA 

MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026882-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA GALLE ANTUNES (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 - MS6611-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026882-80.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para se manifestarem sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000209-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GARCIA DE ALMEIDA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo de 05 (cinco) dias. ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ Processo n. 

1000209-50.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033562-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER ROBERTO SAKAI 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MS6611-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033562-81.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 28681362, 

referente ao pagamento da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015791-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOPES DA SILVA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015791-90.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para se manifestarem sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015603-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH RODRIGUES BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015603-34.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para se manifestarem sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009843-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FERREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

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. 1009843-36.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para se manifestarem sobre o 

retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 4 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052419-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK MARQUES 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1052419-10.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Chamo o 

feito à ordem, posto que constato a inexistência da petição inicial, razão 

pela qual revogo o despacho de ID 26174815. Intime-se o autor para juntar 

aos autos a peça inicial, bem como a procuração no prazo de quinze dias, 

sob pena de extinção. Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004291-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT8534-O 

(ADVOGADO(A))

LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA OAB - MT15923-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE SAO MATEUS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004291-22.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Para 

apreciação do pedido de tutela de urgência, traga a autora o contrato 

firmado com a ré, em 15 (quinze) dias. Corrija-se a Secretaria o assunto 

cadastrado no sistema, eis que consta a informação de arrendamento 

rural. Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos. 

Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003079-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003079-63.2020.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1112527 Nr: 15738-63.2016.811.0041

 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: MARCIA AUGUSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELDO HENRIQUE PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:21.603-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FRÓES - 

OAB:17.734, ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:13.786 

OAB/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660, LEONARDO DA 

SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por MARCIA AUGUSTA 

DA SILVA, em face de PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA. 

Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema 

Apolo.

Intimem-se os devedores, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do NCPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).

Por fim, se os devedores não efetuarem tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

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

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento voluntário do débito, e 

caso haja pedido de bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud, 

apresente o exequente planilha atualizada, devendo incluir multa e os 

honorários acima arbitrados, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 105318 Nr: 17716-66.2002.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA AUXILIADORA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT, ANTÔNIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SILMA BARROSO - 

OAB:9.068/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (p.517/519).

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, 17 de dezembro de 2019.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70133 Nr: 7305-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADM. DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR DEMOLINER, EUDES AGUIAR, IOLE 

POLETO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONCA - OAB:OAB/MT 20.683, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder à intimação da parte 

exequente para efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça no 

prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser 

r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386522 Nr: 22420-78.2009.811.0041

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCINEI CAVALCANTE CARDOSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que a parte requerida nada manifestou quanto ao saldo 

remanescente. Sendo assim, intimo a parte autora para que requeira o que 

entender por direito no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação à parte Autora 

para que forneça os dados bancários necessários para a expedição do 

alvará,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095592 Nr: 8668-92.2016.811.0041

 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: ANDRE MEIRELES DA SILVA, ANDRE MEIRELES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI 

- OAB:10.668/MT, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:9.235/MT, LINEIDE 

VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA 

LEITE - OAB:OAB/MT 17.671

 Certifico que, em cumprimento à decisão de 03/09/2019, às fl. 168, 

impulsiono estes autos, no sentido de intimar as partes para manifestarem 

sobre os documentos juntados às fls. 172/255.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919289 Nr: 42960-74.2014.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:19773/O, KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

16.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITACIR RODRIGUES DE 

CAMPOS - OAB:242348-SP, PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2802/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004303-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINA CARDOSO (AUTOR(A))

ISRAEL GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO RONALDO FRANCA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004303-36.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de imissão na posse c/c indenização por perdas e danos com 

pedido de tutela de urgência inaudita altera pars em que Israel Gonzaga e 

Katia Cristina Cardoso requereram os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. 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. Verifico 

dos autos que o autor é analista administrativo, percebendo renda líquida 

superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que enseja o indeferimento do 

benefício pleiteado. Cabe ao magistrado 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 e de sua família, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos semelhantes, decidiu: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA 

ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA 

CONDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (TJMT; AI 119454/2013; Rondonópolis; Primeira Câmara 

Cível; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg. 11/03/2014; DJMT 

17/03/2014; Pág. 17) Portanto, considerando que a Assistência Judiciária 

deve ser deferida em casos de comprovada ausência de condições 

financeiras, INDEFIRO a concessão do benefício aos autores. Intime-se 

aos autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e 

taxas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002589-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALBERTO BARBOSA MULLER (REQUERENTE)

LEDA MARIA COELI TORRES MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBSON TEIXEIRA RAIMUNDO OAB - MT20192/O (ADVOGADO(A))

ANA GABRIELA SALCI GARCIA OAB - MT14653-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002589-41.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

cumprimento de sentença endereçada para a Terceira Vara Cível desta 

Comarca, com pedido de distribuição por dependência ao Processo n. 

488-78.2002.811.0041 - código 53761. Posto isto, declino da competência 

para a Terceira Vara Cível de Cuiabá. Redistribua-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

04 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1061455-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GABRIEL DANTAS ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT8890-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

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° 1061455-76.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência 

de débito e pedido de tutela antecipada proposta por LUAN GABRIEL 

DANTAS ROSA em desfavor de BANCO BRADESCO. Os autos vieram 

distribuídos por sorteio a esta Vara Cível de Feitos Gerais, contudo estão 

endereçados a um dos Juizados Especiais desta Comarca. Considerando 

o pedido expresso do autor, declino da competência para processar e 

julgar o presente feito em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis da 

Comarca de Cuiabá/MT. Redistribua-se com urgência. Cuiabá/MT, 04 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004498-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SBT CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº. 1004498-21.2020.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente por Lucas 

Matheus Ribeiro de Moraes contra SBT Cuiabá, em que o autor pretende 

que seja determinada a suspensão da matéria jornalística a ser exibida na 

emissora ré, cujo conteúdo se trata de vídeo por ele produzido. Esta ação 

foi endereçada ao juiz plantonista , contudo, veio distribuída para esta 5ª 

Vara Cível, com data de registro de 04/02/2020, às 10:33:40 horas. Em 

consulta ao sistema PJE, constatei que foram distribuídas mais duas ações 

contendo as mesmas partes, pedidos e causa de pedir: uma perante o 

juízo da 7ª Vara Cível, com data de registro de 04/02/2020, às 10:40:58 

horas e outra perante a 9ª Vara Cível, cujo data e horário de distribuição 

ficou registrado em 04/02/2020, às 10:28:56 horas. É o relatório. Decido. 

Evidente no presente caso a ocorrência de litispendência , eis que há 

outras duas ações em tramite perante os juízos da 7ª e 9ª Varas Cíveis 

(processo n.º  1004500-88.2020.8.11.0041 e processo n. º 

1004496-51.2020.8.11.0041) contendo as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido, motivo pela qual deve ser extinta a 

presente demanda. Como relatado, o autor ajuizou perante o juízo da 9ª 

Vara Cível a ação n.º 1004496-51.2020.8.11.0041 cujo registro de 

distribuição é de 04/02/2020, às 10:28:56 horas, sendo certo que “o 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo” (artigo 

59, CPC/2015). Posto isto, sendo a ação distribuida à 9ª Vara Cível 

anterior, julgo extingo o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Não 

condeno o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, eis que 

não comprovada a má-fé processual. Custas e despesas processuais 

pelo autor. Contudo, defiro a assistência judiciária em seu favor, motivo 

pelo qual fica suspensa a exigibilidade. Deixo de condenar o autor em 

honorários advocatícios, eis que sequer houve o recebimento da inicial. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-67 RESTAURAÇÃO DE AUTOS

Processo Número: 1034405-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DE SOUZA VERISSIMO (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME (PARTE RE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034405-75.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

pedido de restauração de autos, formulado pela parte autora, ao 

argumento de que seu patrono retirou os autos em carga para 

manifestação, porém, tendo sido vítima de assalto, seu veículo foi levado 

com todos os objetos que constavam em seu interior, inclusive o processo 

n. 4818-30.2016.811.0041 - código 1087191. De acordo com os termos do 

artigo 712 do Código de Processo Civil, qualquer das partes pode requerer 

a restauração de autos desaparecidos, seja ele eletrônico ou não. 

Verifica-se, in casu, que o processo desaparecido tramitava na forma 

física, ou seja, não se tratava de processo eletrônico. Portanto, sua 

restauração deve ocorrer em forma semelhante. À par destas 

considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, com fundamento no artigo 

485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, extingo o feito sem 

resolução de mérito. Promova-se a materialização dos autos para sua 

distribuição e consequente tramitação na forma física. Custas na forma do 

artigo 718, CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018937-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANCERIS VALDIR CANEDO (REU)

MASSAO WATANABE (REU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo de 05 dias. Cuiabá, 04 de Agosto de 2017 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007541-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MORAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT0012913A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

manifestar sobre interesse na realização de audiência de conciliação, no 

prazo de 05 dias. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031869-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MARCIA DIAS MARQUES (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:

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 tomar 

ciência da perícia designada para o dia 09/03/2020, a partir das 13:30 

horas, devendo a parte Autora comparecer no seguinte endereço: Rua 

pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 - Tel.: 3641-7100 / 99635-6009.. Cuiabá, 4 de fevereiro de 

2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1031869-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MARCIA DIAS MARQUES (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:

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 tomar 

ciência da perícia designada para o dia 09/03/2020, a partir das 13:30 

horas, devendo a parte Autora comparecer no seguinte endereço: Rua 

pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 - Tel.: 3641-7100 / 99635-6009.. Cuiabá, 4 de fevereiro de 

2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011904-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JOSE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomar 

ciência da perícia designada para o dia 09/03/2020, a partir das 13:30 

horas, devendo a parte Autora comparecer no seguinte endereço: Rua 

pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 - Tel.: 3641-7100 / 99635-6009.. Cuiabá, 4 de fevereiro de 

2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032564-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELENE BATISTA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1032564-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA REQUERIDO: JOSELENE BATISTA 

DE ARRUDA VISTOS ETC Recebo à inicial de Id nº 15621247, com seus 

documentos. Embora a parte Autora tenha informado seu desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, a mesma somente deixará de ser 

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, designo a audiência conciliatória 

para o dia 11/06/2019, às 12h30min, que será realizada na sala 03, 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 (art. 334 do CPC). Cite-se e intime-se a parte Ré, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência, alertando-a de 

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

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC), contados da 

data da audiência ou 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). Ressalvada a hipótese de manifestação pelo desinteresse da 

audiência de conciliação pela parte ré, ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhadas de advogado ou defensor público, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, § 8º, CPC). Intime-se a parte Autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 19 de março de 2019. ARISTEU DIAS 

BATISTA VILELLA JUIZ DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016720-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARDIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

ENDREW OSVALDO MENEZES GARCIA OAB - MT22780/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAISON COSTA (EXECUTADO)

 

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

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

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017101-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES FARIAS PEREIRA (EXECUTADO)

BENEDITO SANTANA PEREIRA (EXECUTADO)

 

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

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

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028323-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MENDES DA 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:

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

 

Vistos... VANESSA MENDES DA SILVA, 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 26.4.2019, por volta das 9h, 

sofreu um acidente, colidindo sua motocicleta com outra que era 

conduzida por dois rapazes, caindo ao solo e fraturando a clavícula, 

sendo socorrida por terceiros e levada para o Hospital Regional de 

Cáceres-MT, conforme atestam os inclusos documentos, fazendo, assim, 

jus, 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 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, a 

carência de ação por falta de interesse de agir decorrente da ausência de 
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requerimento administrativo, uma vez que não foram apresentados os 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro, a necessidade 

de adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido. 

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). Diz que o boletim de ocorrência 

policial registrado posteriormente ao sinistro e por terceira pessoa é 

inservível como meio de prova. 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, em adequação do valor da 

causa ao proveito econômico perseguido. 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, 

o requerente anexou aos autos cópia do requerimento administrativo de 

benefício do seguro obrigatório, que, todavia, não tinha ainda sido 

decidido, 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 

perseguido – 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). 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 
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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 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. Quanto ao argumento 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. Conforme se 

observa dos autos, a inicial veio instruída com documentos, sobretudo 

com laudos e atendimentos médicos, que demonstram que a requerente se 

submeteu a atendimento médico exatamente no dia do sinistro anunciado 

no boletim de ocorrência, caracterizando, assim, o nexo causal entre o 

sinistro e as lesões sofridas, estas confirmadas por perícia judicial, 
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inferindo-se do referido laudo que a requerente foi diagnosticada com 

invalidez parcial permanente em ombro direito, quantificada em 75% (Id 

24291969 – p.. 174). 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 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando 

que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 75% 

(setenta e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% 

de 25%, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os 

pedidos formulados por Vanessa Mendes da Silva na Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), que corresponde 

a 18,75% 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. 

No que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o 

valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040351-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEROINA XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040607-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILRA VIEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, Indefiro a pretensão exposta no Id. 25328608, tendo em vista que 

o início do prazo para a defesa, segundo prevê o art. 335, I, do CPC, será 

a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão 

de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição. Desse modo, considerando 

que a audiência conciliação está agendada para o dia 10 de fevereiro de 

2020, às 11h, determino que se aguarde a realização do ato. Intime-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1009900 Nr: 27537-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ANTONIO NEUWIRTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240

 Vistos,

Diante o teor da petição retro, expeça-se novamente o alvará em favor da 

empresa responsável pela perícia judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1161904 Nr: 36722-68.2016.811.0041

 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: JOÃO MAXIMO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3ª DEFENSORIA

 Certifico que conforme determinação verbal do magistrado e 

considerando que a audiência designada nestes autos pelo MM. Juiz de 

direito antecessor para o dia 28/01/2020 só foi constatada pelo atual 

magistrado na data de hoje, tendo em vista que não foi agendada no 

sistema Apolo, em razão da proximidade do ato, resta inviabilizada a sua 

realização, impondo-se a redesignação para o dia 31/03/2020, às 17:00h.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219311 Nr: 27899-91.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSMAIR DE ARAÚJO, GISELA 

GUTH DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT-6.551-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BANCO FINASA S/A, CNPJ: 

57561615/000104. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, §1º, 

do CPC, pois este encontra-se abandonado por mais de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTOS ETCDa análise do pedido de fl. 325, a fase 

procedimental pleiteada já ocorreu a algum tempo, encontrando-se o feito 

em cumprimento de sentença.Desta feita, intime-se o Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o efetivo andamento do feito, 

indicando bens passíveis de constrição e trazendo aos autos memória 

discriminada do cálculo.Cumpra-se.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, YOULES ORMOND 

SILVA, digitei.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Bárbara Calandrini Lopes Jacob Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085340 Nr: 3977-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN ANSELMO MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇOES S/A 

– CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s)  a ser (em) in t imada(s) :  EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇOES S/A – CLARO TV, CNPJ: 09132659000176. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, §1º, 

do CPC, pois este encontra-se abandonado por mais de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Em grau recursal fora reformada para julgar 

improcedente o pedido.Logo, numa simples analise o cumprimento da 

sentença compete à Embratel TVSAT Telecomunicações S/AQuanto à 

litigância de má-fé, entendo presentes os requisitos do artigo 80, incisos I, 

II e VI, do Código de Processo Civil, pois a parte autora mesmo diante da 

improcedência do pedido postulou o cumprimento de sentença e 

movimentando o Judiciário e a parte para obter objetivo ilegal.Diante do 

exposto acolho os argumentos expendidos às fls.196/200 pela Empresa ré 

e REVOGO a decisão de fls. 194 e, consequentemente aplico a multa de 

dois por cento (2%) do valor corrigido da causa, que deverá ser arcado 

pela parte autora.Ademais, saliento que o Advogado Dr. Licinio Vieira de 

Almeida Júnior encontra-se suspenso de exercer suas atividades 

judicantes, devendo a Secretaria atentar-se, pois não poderá praticar atos 

nestes autos.Finalmente, considerando esse fato, determino que se 

comunique à OAB/MT, encaminhando cópias desta decisão; da sentença, 

do Acórdão, pedido de fls. 191/193; decisão de fls. 194 e da exceção de 

fls. 196/200; para conhecimento e medidas que entender 

necessárias.Após diga a parte EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA – CLARO TV acerca do prosseguimento desta ação no prazo de 

quinze (15) dias.

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, YOULES ORMOND 

SILVA, digitei.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020

Bárbara Calandrini Lopes Jacob Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 944706 Nr: 57275-10.2014.811.0041

 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: HMDS, LUZIA MACEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415, OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:13.991 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 É o relatório. Decido. Sendo objeto da presente apenas o tratamento via 

Home Care,e, levando-se em conta o falecimento do autor, impôs-se a 

extinção do processo por perda do objeto, dada a intransmissibilidade da 

ação ( IX, art. 485, CPC). Diante do exposto, com fulcro no art. 485, VI e IX, 

do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem resolução do 

mérito. Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e § 10º, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da ação, que não é tida de maior 

complexidade, o bom trabalho realizado pelo advogado e o razoável tempo 

exigido para o seu serviço. Contudo, suspendo a condenação, em virtude 

da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, 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 das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1010439 Nr: 27760-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY BALSTER MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILA MARTINS SPADONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT - 5959, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579 MT, RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - 

OAB:194.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT

 É o relatório. Decido. Tendo em vista a desistência de ambas as ações 

mencionadas acima (códigos 1012297 e 1010439), expressada no acordo 

celebrado entre as partes (fls. 1008-1010), homologo-a, por sentença, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,VIII, do Código 

de Processo Civil. Condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais de ambos os processos, em rateio. Deixo de condená-las em 

honorários advocatícios porque cada qual suportar com tal ônus, 

conforme acordado. Translade-se cópia desta sentença para os autos de 

código 1010439. Tendo as partes desistido do decurso do prazo para 

recurso, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, tendo em vista 

que as partes desistiram do prazo recursal. 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 das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1012297 Nr: 28507-40.2015.811.0041

 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: ROSEMARY BALSTER MOREIRA DE CASTILHO, LILA 

MARTINS SPADONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILA MARTINS SPADONI, ROSEMARY 

BALSTER MOREIRA DE CASTILHO, ESPOLIO DE BENJAMIN BENONI 

MARTINS, NELCI SILVA SPADONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:OAB/MT 1.895, 

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JR - OAB:OAB/MT 5959, 

LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, JOSÉ 

CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5959/MT, 

LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT

 (...) É o relatório. Decido. Tendo em vista a desistência de ambas as 

ações mencionadas acima (códigos 1012297 e 1010439), expressada no 

acordo celebrado entre as partes (fls. 1008-1010), homologo-a, por 

sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, declarando 

extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,VIII, do 

Código de Processo Civil. Condeno as partes ao pagamento das custas 

processuais de ambos os processos, em rateio. Deixo de condená-las em 

honorários advocatícios porque cada qual suportar com tal ônus, 

conforme acordado. Translade-se cópia desta sentença para os autos de 

código 1010439. Tendo as partes desistido do decurso do prazo para 

recurso, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, tendo em vista 

que as partes desistiram do prazo recursal. Transitada em julgado e 
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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.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802688 Nr: 9155-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGASSINI E BARBATO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON JORGE BASILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:14849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - PATO 

DE MINAS - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGASSINI E BARBATO LTDA, CNPJ: 

09260934000137. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo o 

conteúdo da decisão abaixo transcrita, para pagar o débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver (art. 523 do CPC), sob 

pena de penhora de quantos bens forem necessários para o cumprimento 

da obrigação.

Despacho/Decisão: VISTOS ETCRecebo o Cumprimento de Sentença de 

fls. 50/51. Retifique a autuação e a capa dos autos.Intime a parte 

Executada na pessoa de seu advogado para que efetue o pagamento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação (artigo 523, §3º, 

Código de Processo Civil).Transcorrido o prazo acima fixado e não 

havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento), cada, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo 

Civil, iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado 

apresentar impugnação nos próprios autos (art. 525 do CPC).Cumpra-se. 

Int.

Advertência: 1) Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento) (art. 523, §1º, do CPC); 

2) Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525 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, YOULES ORMOND 

SILVA, digitei.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020

Bárbara Calandrini Lopes Jacob Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 22530 Nr: 11954-74.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARIA DA PAIXÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS ARAPUÃ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11954-74.1999.811.0041 (código 22530)

Visto...

Conforme correspondência devolvida (fls.208/209), a exequente não foi 

encontrada no endereço constante dos autos para impulsionar o 

processo. Assim, determino seja intimado o seu advogado para declinar o 

atual endereço, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido em branco o prazo, intime-se a parte autora por edital com o 

prazo de 30 dias para promover o ato que lhe compete, manifestando-se 

sobre o calculo de fl.233, em 05 dias, sob pena de extinção, nos termos 

dos art. 485, III,§ 1º, CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 135610 Nr: 20486-95.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER JONNATHAN LUIZ DE 

CARVALHO, MARILENE LUIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SANCHES BERTAZO - 

OAB:18926-A

 É o relatório. Decido. Tendo em vista que as partes entabularam novação 

sobre o objeto do processo, acordando, assim, sobre o litígio, com o 

cumprimento do avençado, nenhuma é a razão para o prosseguimento do 

feito, impondo-se a sua extinção. Destarte, com fulcro no art. 924, II, c/c 

art. 485, III, “b”, ambos do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução. As custas processuais serão rateadas entre as partes, 

igualmente, nos termos do § 2º do art. 90, do CC. Não tendo as partes 

acordado acerca dos honorários advocatícios, estes deverão ser 

suportados pelos executados. Assim, com suporte no § 8º, do art. 85, do 

CPC, condeno-os ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), 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. Proceda-se ao levantamento 

das restrições efetivadas sobre os veículos (fls. 127). 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.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374140 Nr: 1268-62.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA BALÃO MÁGICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JEROGINA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO JOSÉ AQUINO - 

OAB:9255

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESCOLA BALÃO MÁGICO LTDA, CNPJ: 

00333955000160. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, §1º, 

do CPC.

Despacho/Decisão: VISTOS ETCRetornem à contadoria judicial para novo 

cálculo do remanescente, devendo abater os valores já pagos, conformes 

extratos anexos.Após, intime-se a Exequente para promover o andamento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, YOULES ORMOND 

SILVA, digitei.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020

Bárbara Calandrini Lopes Jacob Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374396 Nr: 10574-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA, SEBASTIÃO AUGUSTO 

CORRÊA DE MORAES, PABLO JOSE MELATTI, KEILA SOUZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, GRACE KAREN DECKER POLISEL - OAB:7007/MT, 

KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - OAB:10077-B, SEBASTIÃO 

AUGUSTO CORREA DE MORAES - OAB:10.416/MT
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDA PAREJA OLIVEIRA, 

brasileiro(a), advogada oab/mt 9020, atualmente em local incerto e não 

sabido SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES, Rg: 10416, 

brasileiro(a), advogado, Telefone 3642-2130, atualmente em local incerto e 

não sabido PABLO JOSE MELATTI, Cpf: 00053275985, Rg: 4542348-4, 

brasileiro(a), solteiro(a), advogado e atualmente em local incerto e não 

sabido KEILA SOUZA DA CUNHA, Rg: 13.837-B, brasileiro(a), advogada. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, §1º, 

do CPC.

Despacho/Decisão: VISTOS ETCDEFIRO os pedidos formulados às 

fls.583/585, de modo que DETERMINO a busca concernente a veículos em 

circulação em nome da executada por intermédio do sistema Renajud.Sem 

prejuízo do resultado acima, DEFIRO o pedido para que se proceda à nova 

penhora on-line, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do 

Código de Processo Civil, no valor de R$ 55.280,67 (cinquenta e cinco mil, 

duzentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos) na conta bancária 

da parte executada CONDOR CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ: 32.937.609/0001-88, para que se efetive 

o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação 

integral do crédito exequendo, tornando o valor indisponível.Sendo positiva 

a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta Única, 

desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.Do resultado acima, manifeste a parte Exequente 

no prazo de 05 (cinco) dias.Inexistindo manifestação da parte Exequente, 

intime-a pessoalmente para que promova o andamento do feito, sob pena 

de extinção.Ademais, determino a inserção do nome da executada junto 

ao Órgão de Proteção ao Crédito, via Serasajud.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, YOULES ORMOND 

SILVA, digitei.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020

Bárbara Calandrini Lopes Jacob Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 712150 Nr: 5233-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5233-86.2011.811.0041 (código 712150)

Visto...

Infere-se dos autos que a intimação da exequente pelo correio resultou 

ineficaz, o que ensejaria a repetição do ato por oficial de justiça. Contudo, 

diante da ausência de depósito concernente à diligência do meirinho, 

determino seja a empresa Supermercado Modelo Ltda intimada por edital, 

prazo de 30 (trinta) dias, para em 05 (cinco) dias, querendo, impulsionar o 

processo, promovendo ato que lhe compete, sob pena de extinção da 

execução, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se também, pessoalmente, o advogado da parte exequente sobre o 

teor deste despacho.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813993 Nr: 20465-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAN KHOURI, REGINA LÚCIA DE MIRANDA 

KHOURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE TESSAROLO, MARLETE BATISTA 

DE AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - 

OAB:11635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHERZAN AUZANI - OAB:6624/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LOUIS NAAMAN KHOURI, Cpf: 

06874738100, Rg: 092217, Filiação: de Milia Rosas Khouri e Naaman 

Khouri, data de nascimento: 22/08/1936, brasileiro(a), natural de Libano-, 

casado(a), aposentado e atualmente em local incerto e não sabido REGINA 

LÚCIA DE MIRANDA KHOURI, Cpf: 53119576115, Rg: 087052, Filiação: Iraci 

Ferreira de Miranda e Antonio Pires Miranda, data de nascimento: 

08/11/1946, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, §1º, 

do CPC.

Despacho/Decisão: VISTOS ETCDefiro o pedido de penhora on-line, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil, 

no valor de R$ 196.824,02 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e 

quatro reais e dois centavos) na conta bancária da parte executada, 

ALEXANDRE TESSAROLO, inscrito no CPF: 772.163.341-91, para que se 

efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a 

satisfação integral do crédito exequendo, tornando o valor 

indisponível.Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor 

para a Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, 

intime-se a parte Executada acerca da penhora, conforme determina o 

artigo 854, §2º, do Código de Processo Civil.Do resultado acima, manifeste 

a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) dias.Inexistindo manifestação da 

parte Exequente, intime-a pessoalmente para que promova o andamento 

do feito, sob pena de extinção.Ademais, observa-se que consta penhora 

no rosto dos autos deferido à fl. 233, motivo pelo qual indefiro o novo 

pedido.Cumpra-se, expedindo o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, YOULES ORMOND 

SILVA, digitei.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020

Bárbara Calandrini Lopes Jacob Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 823661 Nr: 29749-05.2013.811.0041

 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: ADRIANO LUIS OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 (...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados por Adriano Luis Oliveira Nascimento na Ação de Cobrança do 

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).Considerando que a autora decaiu de parte considerável do pedido, 

cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que 

“serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. 

Sendo assim, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, 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, a sucumbência deverá ser suportada em igual proporção entre as 

partes. Suspendo, porém a cobrança em relação o autor por ser 

beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para 
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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. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 823661 Nr: 29749-05.2013.811.0041

 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: ADRIANO LUIS OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Autos n. 29749-05.2013.811.0002 (código 823661)

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT”

Autor: Adriano Luis Oliveira Nascimento

Réu: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Vistos,

I) Segue sentença digitada em 16 laudas e por mim assinadas.

II) Cumpra-se como determinado no terceiro parágrafo da decisão de fl. 

123, intimando-se o primeiro perito nomeado Dr. Cássio Maurício Telles 

para que devolva os honorários periciais recebidos em 5 de maio de 2014, 

no prazo de 15 (quinze) dias, devidamente corrigidos. Devolvidos os 

valores, transfira-os para a conta do perito que realizou a perícia (fls. 

177-183).

III) Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830537 Nr: 36251-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORMANDIR SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANNA PAULA MAIDANA PORTO, JOSE 

MARTIN, ISMAR COSTA VILA REAL, ELMÁS SIRIO VILA REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, JACY NILSO ZANETTI - OAB:2968-A, WELBER COSTA 

BAIMA - OAB:7870/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090909 Nr: 6532-25.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKI RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAIS, 

IVANISE CRISTINA NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAES, EDUARDO 

NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória (s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, com as custas devidamente recolhidas (§ único do art. 388 da 

CNGC/MT), deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) de 

distribuição nestes autos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173370 Nr: 41443-63.2016.811.0041

 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: JANE MARIA DE ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTANIZ GUIMARÃES DE ARAUJO, AQUILES 

MARTINS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALTANIZ GUIMARÃES DE ARAUJO, Cpf: 

38406152168, Rg: 102259, brasileiro(a), casado(a), aux. de enfermagem e 

atualmente em local incerto e não sabido AQUILES MARTINS DE ARAÚJO, 

Cpf: 02794705172, Rg: 537479, brasileiro(a), casado(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) por todo o 

conteúdo da decisão abaixo transcrita e para contestar a presente ação, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será o dia útil 

seguinte ao fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTOS ETCDefiro a citação por edital, com o prazo de 

trinta (30) dias.Às providências.Às providências.Cumpra-se.

Advertência: 1) Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344 do CPC). 2) Os prazo contra réu revel que não tenha patrono nos 

autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 

346 do CPC). 3) O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, 

recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do 

CPC). 4) Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de 

escritórios de advocacia distinto, terão prazos contados em dobro para 

todas as suas manifestações (art. 229 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, YOULES ORMOND 

SILVA, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de adjudicação compulsória proposta 

por Jane Maria de Anunciação (CPF nº 378.739.621-72) em face de 

Altaniz Guimarães de Araújo (CPF nº 384.061.521-68) e Aquiles Martins 

de Araújo (CPF nº 027.947.051-72), com fulcro no artigo 16 do Decreto-Lei 

nº 58, de 10 de dezembro de 1937, com a nova redação dada pela Lei nº 

6.014 de 27 de dezembro de 1973, na qual a autora requer que os 

requeridos promovam a outorga da escritura definitiva de um lote de 

terreno situado no 2º distrito desta cidade, no lugar denominado rua da 

Varginha, conforme Escritura de cessão de direitos hereditários lavrada 

no cartório do 7º Ofício da comarca da capital. A autora requer também a 

adjudicação compulsória por sentença judicial do imóvel descrito, em favor 

da requerente, para fins de matrícula do imóvel junto à circunscrição 

imobiliária competente. O valor da causa é de R$ 5.000, 00 (Cinco mil 

reais). Às fls. 49, o MM. Juiz deferiu a citação por edital dos requeridos.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020

Bárbara Calandrini Lopes Jacob Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1205297 Nr: 6604-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA GERALDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:8458/MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIANA GERALDA DE OLIVEIRA, 

Cpf: 82512779149, Rg: 11056223, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Telefone 65 3225-1187. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito no 
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prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, §1º, 

do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Intime-se novamente a parte 

embargante, pessoalmente, desta vez com a advertência de que a não 

manifestação no prazo de 5 dias, implicará em extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Decorrido em 

branco o prazo, conclusos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, YOULES ORMOND 

SILVA, digitei.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020

Bárbara Calandrini Lopes Jacob Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 882936 Nr: 18506-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACCDO, SIMONI CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Autos n. 18506-30.2020.811.0041 (código 882936)

Visto...

Conforme certidão negativa do oficial de justiça (fl. 247), a exequente não 

foi encontrada no endereço constante dos autos para impulsionar o 

processo. Assim, determino seja intimado o seu advogado para declinar o 

atual endereço, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Decorrido em branco o prazo, intime-se a parte autora por edital com o 

prazo de 30 dias para promover o ato que lhe compete, manifestando-se 

sobre o calculo de fl.233, em 05 dias, sob pena de extinção, nos termos 

dos art. 485, III,§ 1º, CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 909802 Nr: 36711-10.2014.811.0041

 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: SIBELE DA SILVA CARMO LEAL

 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: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 

A

 (...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados por Sibele da Silva Carmo Leal na Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 67,50 

(sessenta 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).Considerando que a autora decaiu de parte considerável do pedido, 

cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que 

“serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. 

Sendo assim, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, 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, 

o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável tempo 

exigido para o seu serviço, a sucumbência deverá ser suportada em igual 

proporção entre as partes. Suspendo, porém a cobrança em relação a 

autora por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). 

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).Expeça-se o alvará em favor 

do Sr. Perito.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 911350 Nr: 37743-50.2014.811.0041

 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: LEONARDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 (...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados por Leonardo da Conceição da Silva na Ação Sumária de 

Cobrança proposta em face de Seguradora Líder dos Consórcios de 

Seguro DPVAT S.A, 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).Considerando que a parte autora decaiu de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em 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., a sucumbência deverá ser 

suportada em igual proporção entre as partes. Suspendo, porém a 

cobrança em relação o autor por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 

98, § 3º, CPC). 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. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 914438 Nr: 39807-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNIR CARLOS POZZA, SELMA MARIA DE CARVALHO 

POZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELA HADDAD MALOUF FRANCO DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 É o relatório. Decido. Comprovado nos autos o efetivo pagamento do 

débito exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

declaro extinta a execução de cumprimento de sentença. Sem custas, 

nem honorários. Expeça-se alvará em favor do exequente, transferindo os 

valores para a conta bancária informada em petição de fl. 220. Transitada 

em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28760 Nr: 11188-21.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO ARRUDA DOS SANTOS, LOURDES 

LOELI DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL DREYER - 
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OAB:8413/MT, ROSEMEIRY MARTINS ALBERNAZ - OAB:3795/MT, 

VALDEVINO FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSELY AMARAL 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 11188-21.1999.811.0041, 

Protocolo 28760, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28763 Nr: 11189-06.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE R. TEIXEIRA SANTOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSELY AMARAL 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 11189-06.1999.811.0041, 

Protocolo 28763, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442743 Nr: 18640-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYCE MILLENA MOURA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11866 MT, MARCOS 

ROBERTO DE LACERDA - OAB:269239/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSELY AMARAL 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 18640-96.2010.811.0041, 

Protocolo 442743, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029040 Nr: 36315-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA MELO DE SOUZA, VSO, FERNANDA MELO 

DE SOUZA, MVDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIRTON SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELA CRISTINA 

VAZ, para devolução dos autos nº 36315-96.2015.811.0041, Protocolo 

1029040, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733573 Nr: 29819-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, PATRIK ALVES COSTA - OAB:7.993 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÉSSICA 

FRANCISQUINI, para devolução dos autos nº 29819-90.2011.811.0041, 

Protocolo 733573, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005526-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO OAB - MT7164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA REGINA PAES DE BARROS MONTEIRO (REU)

ISLER MONTEIRO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Usucapião a parte requerida Isler Monteiro da Silva, 

não foi citado, por não ter sido localizado o endereço indicado nos autos, 

vindo a parte autora requerer a citação daquele, por edital. A citação 

edilícia deve ser procedida excepcionalmente quando estiver evidenciado 

nos autos, o esgotamento dos meios possíveis e razoáveis para citação 

pessoal da parte requerida, o que não se enquadra no presente caso. 

Assim, não havendo demonstração, do cumprimento do requisito exigido 

pelo inciso II, do artigo 256 do CPC, indefiro o pedido de citação por edital 

formulado no Id 25622397. Intime-se a parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar nos autos o endereço atualizado do requerido acima 

citado, ou demonstrar as diligências empreendidas com tal finalidade, para 

posterior prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005526-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO OAB - MT7164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA REGINA PAES DE BARROS MONTEIRO (REU)

ISLER MONTEIRO DA SILVA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/02/2020, 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006050-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE MOURA BOURET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial juntado ao feito.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024869-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON PEREIRA DA CRUZ (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 (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020089-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016502-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA OAB - 043.593.751-07 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038532-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA STEFANY SILVA ASSUNCAO (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)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, às 14:15 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048215-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA DA SILVA ALCAZAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, 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: 1059526-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES 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)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, às 12:45 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: 1048275-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CANDIDO MARQUES (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)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, 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: 1049290-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE IBANEZ (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)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, às 13:15 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038317-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR CASALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, às 13:30 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: 1050312-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN FABRICIO SALLES PINO (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)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, às 13:45 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: 1001785-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DIEGO 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)
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Certifico que, designo o dia 26/03/2020, às 14:00 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: 1001923-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, às 14:15 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049313-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, 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: 1054650-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANNA CAMILA MARTINS AMORIM (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001925-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, às 12:45 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: 1001963-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUNIR GUEDES DOS REIS (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)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, 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: 1002183-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DE AMORIM (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)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, às 13:15 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049362-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001981-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUCAS FERNANDES ROSA (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)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, às 13:30 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: 1055713-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE FERREIRA DA SILVA (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)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, às 13:45 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: 1049169-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 11:30 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: 1001505-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ASSIS DE MORAES (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)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, às 14:00 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: 1052708-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAINE FRANCISCA DE OLIVEIRA (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)

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2020, às 14:15 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030429-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAUZIO JOAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 18/05/2020, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003237-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO TRINDADE RODRIGUES (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, às 12:45 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: 1004081-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALMEIDA 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003124-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JEREMIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, 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: 1004430-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LOPES RIBEIRO FILHO (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 - MS5871-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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041703-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLAINE DA SILVA SALES (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 12:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000915-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ROSANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 10:30 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: 1002836-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL MARAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, às 13:15 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002890-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO BRUNO DE MORAIS (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)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, às 13:45 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: 1028426-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002948-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FELIX DE ARAUJO (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)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, às 14:00 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: 1020747-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEURISMAR FRANCISCO DA CONCEICAO (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))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037863-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO JOSE DO NASCIMENTO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo n° 1037863-37.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, 

A parte Requerente id. 26494108 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida id. 26408572 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 26408572 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 26494108. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002965-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PACHECO ORTIZ (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)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, às 14:15 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002959-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON AMARO DOS SANTOS (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)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, 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: 1003015-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RICARDO 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)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, às 12:45 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: 1010647-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003021-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL ROCHA DE MORAIS (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)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, 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: 1002977-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELMA DE ARAUJO OLIVEIRA (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)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, às 13:15 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003122-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALCLY SANTOS DA SILVA (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)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, 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: 1035508-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DADONA BATISTA OAB - MT23272-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PJE nº - 1035508-88.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 25220929, requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Requerida no id. 23761482, mediante alvará judicial. Contudo, a parte 

Requerente deixou de manifestar acerca da extinção do presente feito. 

Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito nos termos do artigo 924, II 

e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 23761482 em 

favor da parte Requerente, a ser creditado conforme a conta indicada no 

id. 25220929. Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos 

termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010213-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

LUIZ OTAVIO GOMES DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MARCOS CUBA (EXECUTADO)

ANDREIA SIQUEIRA RIBEIRO CUBA (EXECUTADO)

YGOR OLIVEIRA ASVOLINSQUE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram protocolados 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

para apresentar contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003132-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER CLEYTON AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHA CONSTRUTORA EIRELI (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051656-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA RIBEIRO BORGES FRATTARI (REQUERENTE)

ANTONIO SABINO RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

IGOR LOUREDO CANDIDO (REQUERENTE)

RUBIA CAMILA SCHNEIDERS (REQUERENTE)

VICTORIA LUIZA FERREIRA ARAUJO VIEIRA (REQUERENTE)

VITORIA EMANUELI PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO (REQUERENTE)

EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

GABRIELA MENDONCA ZUNTINI (REQUERENTE)

MATHEUS GIRALDELLI SANTOS (REQUERENTE)

NIVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

LARISSA CRISTINA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

DERRICK REDED SILVA SOUZA (REQUERENTE)

MARINA CALOI LOSS (REQUERENTE)

ANNA GABRIELA GIRARDELLO GOMES (REQUERENTE)

AMANDA RIBEIRO LEITE (REQUERENTE)

ANA PAULA ALVES LIMA (REQUERENTE)

LUCAS JULIO PIRES (REQUERENTE)

ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIAH NORTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA PAULA MUNHOZ (REQUERENTE)

LARA BETANIA ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO(A))

 

Pje nº1051656-09.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Inicialmente, consigno que, 

justamente pelo fato de existir reprovável conduta processual inidônea, de 

natureza gravíssima punível, desde a admissibilidade da petição inicial, na 

forma do artigo 80 do CPC não fosse o Princípio da Boa-fé presumida, 

devo rememorar aos Autores que a tutela provisória foi parcialmente 

concedida. É cediço que, o pedido de tutela provisória foi formulado com 

objetivo de suspender a cobrança da “coparticipação” contratualmente 

assumida pelo “aluno FIES”, quando o valor liberado pelo financiamento 

estudantil não saldar a totalidade do curso de graduação. A propósito, a 

“coparticipação” legalmente devida pelo “Aluno FIES”, está prevista na 

legislação federal regente do programa (artigo 15-D, artigo 15-E e artigo 

15-H da Lei nº10.260/2001) e, limpidamente, no contrato de adesão 

firmado (Id.25931941 pág.3 e Id.25931942 pág.2/3). A saber: [...] 
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CONTRATO DO FIES CLÁUSULA NONA – DO ADITAMENTO DE 

RENOVAÇÃO [...] Parágrafo Quinto – Na hipótese de inadimplência do(a) 

FINANCIADO(A) com as parcelas mensais, o aditamento de renovação 

ficará sobrestado até a confirmação do pagamento das parcelas e 

encargos em atraso, respeitado o prazo regular de aditamento, na forma 

do regulamento do FIES. (Id.25931941 pág.3) Portanto, não há que se falar 

em ilegalidade sobre a cobrança da coparticipação, tendo a decisão 

inaugural sido clara no sentido de que deveria ser respeitado os termos do 

contrato entabulado entre as partes e o percentual federal informado ao 

Agente Financeiro em relação a cada contrato individual firmado com os 

Autores, vejamos: [...] Razão disso, impõe-se o deferimento parcial da 

tutela provisória vindicada, levando-se em consideração as peculiaridades 

de cada contrato de financiamento estudantil aviado, tendo em vista que 

restou observado pelo conjunto probatório encartados nos autos é 

divergente do patamar financiado declinado na exordial, custeio em 100% 

do curso de graduação em Medicina. [...] 1) Se ABSTENHA de realizar 

cobranças de qualquer espécie sobre o débito sub judice nesta demanda, 

oriundo do contrato de prestação de serviços educacionais entabulados 

pelos Autores para o curso de graduação em Medicina, EM PERCENTUAL 

SUPERIOR aos percentuais contratados individualmente por cada 

acadêmico, os quais já foram suportados pelo FIES, sob pena de 

responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA 

por descumprimento POR DIA que fixo em R$500,00 (quinhentos reais); 

[...] (Id.26011768) Doutro norte, no tocante ao argumento da Requerida no 

sentido de que não tem autonomia sobre os valores faturados pelo Agente 

Financeiro de cada contrato; bem como que, a eventual inadimplência gera 

o cancelamento e/ou a rescisão do contrato de FIES assumido pelo 

acadêmico, advirto que, ao meu sentir, são interpretações equivocadas, 

lançadas para justificar o descumprimento da ordem judicial. Isto porque, 

além de inexistir previsão legal que impeça o aluno inadimplente de o 

compromisso firmado pela instituição de ensino para garantir a 

participação no programa do governo federal, é de que a proposta 

aprovada em cada processo seletivo realizado pelo aluno FIES deve ser 

mantida até o final da utilização do financiamento. Vejamos a Portaria 

nº209, de 07 de março de 2018, que dispõe sobre o Fundo de 

Financiamento Estudantil - FIES, a partir do primeiro semestre de 2018: Art. 

45. É vedado às IES participantes do Fies e do P-Fies exigir o pagamento 

de matrícula e de parcelas da semestralidade do estudante que tenha 

concluído a sua inscrição no FiesSeleção na modalidade Fies ou que tenha 

sido pré-selecionado na modalidade P-Fies. § 1º Caso o contrato de 

financiamento do Fies ou do P-Fies não seja formalizado, o estudante 

deverá realizar o pagamento da matrícula e das parcelas das 

semestralidades eventualmente cursadas, ficando isento do pagamento de 

juros e multa. § 2º O estudante perderá o direito assegurado no caput 

caso não formalize seu contrato junto ao agente financeiro dentro do 

prazo previsto na legislação do Fies e do P-Fies, ressalvado o disposto no 

art. 107 desta Portaria. Art. 59. O financiamento será encerrado em caso 

de constatação, a qualquer tempo e por qualquer meio, de inidoneidade de 

documento apresentado, de falsidade de informação prestada ou omissão 

de informação obrigatória pelo estudante ou pelo(s) fiador(es) à CPSA, à 

IES, ao MEC, ao agente operador ou ao agente financeiro, nos termos do § 

6º do art. 4º da Lei nº 10.260, de 2001. Parágrafo único. Na hipótese 

prevista no caput, o estudante ficará obrigado a realizar o imediato 

pagamento do saldo devedor constituído até a data de encerramento do 

financiamento, devidamente atualizado. Art. 68. É vedado às IES 

participantes do financiamento na modalidade Fies exigir o pagamento de 

matrícula e de encargos educacionais referentes ao semestre de 

renovação do financiamento. Parágrafo único. Caso o estudante não 

efetue o aditamento de renovação semestral no prazo regulamentar, será 

permitida a cobrança da matrícula e das parcelas vencidas da(s) 

semestralidade(s) referente(s) ao(s) semestre(s) não aditado(s), 

ressalvado o disposto no art. 107 desta Portaria. [...] VII - cumprir fielmente 

as obrigações constantes do Termo de Adesão e do Termo de 

Participação, desta Portaria, do Edital SESu referente ao processo seletivo 

do segundo semestre de 2018, da Portaria MEC nº 209, de 2018, do(s) 

instrumento(s) que formalize(m) relação jurídica com o(s) AFOC(s) que 

possibilite(m) a contratação de financiamento no âmbito do P-Fies e das 

demais normas que dispõem sobre o Fies e o P-Fies. [...] (Id.28039031) 

Contudo, em razão de ter sido observado que a Requerida não cumpriu a 

obrigatoriedade quanto à imutabilidade do valor global contratado, foi 

concedida a tutela parcial, para que cada aditamento fosse realizado 

sobre o percentual e valor global contratado pelo Aluno FIES, nos exatos 

termos fixados para a participação da instituição de ensino, no respectivo 

período de contratação. Razão disso, entendo desarrazoado e 

completamente excessivo que a Requerida aumente de maneira aleatória, 

sem que haja o devido esclarecimento, os valores de coparticipação, em 

importância superior ao assumido pelo Aluno FIES em cada termo de 

participação seletivo. Derradeiro, conforme mencionado acima, as 

informações financeiras de cada aluno, são fornecidas pela Requerida ao 

agente financeiro, as quais deverão respeitar o percentual contratado em 

cada período individualmente, devendo ser suspensa a cobrança judicial 

ou extrajudicial em patamares superiores ao contratado pelos Autores. 

Advirto que, as informações acadêmicas para o aditamento semestral, são 

afetas ao currículo e evolução idônea acadêmica e social de cada Aluno 

FIES, de modo a viabilizar o preenchimento dos requisitos exigidos 

acadêmicos para a realização do aditamento. Por todo o exposto: I. 

INDEFIRO o pedido formulado pelos Autores relativo à suspensão da 

coparticipação semestral assumida no contrato de matricula individual, 

firmado no momento da contratação do financiamento, com as 

informações relativas ao termo de participação contraído por cada “Aluno 

FIES”; II. INDEFIRO o pedido de revogação da tutela provisória formulado 

pela Requerida no Id.26011768; III. DEFIRO o pedido formulado pelos 

Autores no tocante a retificação do dispositivo da decisão do Id.26011768, 

a fim de, respectivamente, corrigir e retificar o nome dos seguintes 

Autores: NIVALDO DO NASCIMENTO JÚNIOR ROBERTA RIBEIRO BORGES 

FRATTARI Mantenho incólume os demais termos da decisão do 

Id.26011768. Decorrido o prazo recursal, aguarde-se em cartório a 

realização da audiência de conciliação designada para 30/03/2020 às 

09h30 (Id.26313650). Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051656-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA RIBEIRO BORGES FRATTARI (REQUERENTE)

ANTONIO SABINO RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

IGOR LOUREDO CANDIDO (REQUERENTE)

RUBIA CAMILA SCHNEIDERS (REQUERENTE)

VICTORIA LUIZA FERREIRA ARAUJO VIEIRA (REQUERENTE)

VITORIA EMANUELI PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO (REQUERENTE)

EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

GABRIELA MENDONCA ZUNTINI (REQUERENTE)

MATHEUS GIRALDELLI SANTOS (REQUERENTE)

NIVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

LARISSA CRISTINA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

DERRICK REDED SILVA SOUZA (REQUERENTE)

MARINA CALOI LOSS (REQUERENTE)

ANNA GABRIELA GIRARDELLO GOMES (REQUERENTE)

AMANDA RIBEIRO LEITE (REQUERENTE)

ANA PAULA ALVES LIMA (REQUERENTE)

LUCAS JULIO PIRES (REQUERENTE)

ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIAH NORTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA PAULA MUNHOZ (REQUERENTE)

LARA BETANIA ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte Embargada 

(autora) para apresentar contrarrazões ao Referido recurso, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051656-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA RIBEIRO BORGES FRATTARI (REQUERENTE)

ANTONIO SABINO RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

IGOR LOUREDO CANDIDO (REQUERENTE)

RUBIA CAMILA SCHNEIDERS (REQUERENTE)
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VICTORIA LUIZA FERREIRA ARAUJO VIEIRA (REQUERENTE)

VITORIA EMANUELI PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO (REQUERENTE)

EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

GABRIELA MENDONCA ZUNTINI (REQUERENTE)

MATHEUS GIRALDELLI SANTOS (REQUERENTE)

NIVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

LARISSA CRISTINA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

DERRICK REDED SILVA SOUZA (REQUERENTE)

MARINA CALOI LOSS (REQUERENTE)

ANNA GABRIELA GIRARDELLO GOMES (REQUERENTE)

AMANDA RIBEIRO LEITE (REQUERENTE)

ANA PAULA ALVES LIMA (REQUERENTE)

LUCAS JULIO PIRES (REQUERENTE)

ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIAH NORTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA PAULA MUNHOZ (REQUERENTE)

LARA BETANIA ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para manifestar na petição de id 28524295, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059530-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARC BEAUTE MOVEIS E PERFUMARIA EIRELI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046475-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SANTOS DE AGUILAR (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)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, às 12:45 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: 1044902-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE SOUZA 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)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, 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: 1043694-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEMERSON PEDROSO CORREA (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)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, às 13:15 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047793-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROBERTO PEREIRA ARAUJO (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)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, às 13:30 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: 1005788-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAYNARA NYCOLLE 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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036977-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIO SANTANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001964-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS OAB - 016.039.561-58 (REPRESENTANTE)

M. C. D. A. OAB - 081.224.601-27 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Pje nº1001964-07.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO o pedido do 

Id.28117047 como extinção do feito por distribuição equivocada, o que se 

mostra plausível, sendo dispensada a anuência da parte Requerida por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 77 de 270



não ter sido citada. Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do 

CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Considerando o evidente e 

confesso erro de distribuição da ação, reputo impróprio a condenação da 

Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes, regidas pelo artigo 90 do CPC/2015. Sem honorários 

advocatícios por não ter ocorrido a angularização processual. Depois de 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive 

com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046355-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYAN DOS REIS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013989-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLEMENTE DA SILVA ALVARENGA (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:

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

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014121-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR LAMBERTY (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:

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

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009517-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-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))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013490-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO APARECIDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-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))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053009-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 11:30 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: 1010476-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CANDIDA DE FRACA (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:

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

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055824-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 12:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044817-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELIRIO MORAIS (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))

 

PJE nº - 1044817-02.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 27677550, requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Requerida nos id. 26927984, mediante alvará judicial. Contudo, a parte 

Requerente deixou de manifestar acerca da extinção do presente feito. 

Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito nos termos do artigo 924, II 

e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 26927984 em 
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favor da parte Requerente, a ser creditado conforme a conta indicada no 

id. 27677550. Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos 

termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

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-94 DESPEJO

Processo Número: 1001935-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PAMPADO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SANTOS (REU)

 

Intimação da parte Autora para comprovar o pagamento da caução 

determinada na decisão, bem como, para comprovar o recolhimento da 

guia pública de diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003698-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE IBANEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

ANA PEREIRA DOS PASSOS 30466636253 (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, designo o dia 25/05/2020, 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: 1058801-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. M. D. C. (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. K. D. S. P. -. E. (REU)

W. F. P. (REU)

F. K. D. S. P. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058801-19.2019.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

EREONICE SEBASTIANA DA SILVA, RICARDO LUCAS MORAES DA CRUZ 

REU: F K DA SILVA PEIXOTO - EPP, FABYANNY KARREN DA SILVA 

PEIXOTO, WILDMAN FONTES PEIXOTO VISTOS, RECEBO a emenda a 

inicial do Id.27560644. Inicialmente, considerando o esclarecimento do 

Autor acerca do sigilo da tramitação processual, entendo desarrazoado 

restringir o curso da ação, diante da possibilidade de atribuir sigilo sobre 

documentação em especifico. (Resolução TJ-MT/TP Nº03/2018) Assim, 

com fundamento no artigo 52, §1º da Resolução TJ-MT/TP Nº03/2018, 

INDEFIRO a tramitação sigilosa da ação. Conseguinte, advirto ao 

representante postulatório que, os documentos eletrônicos produzidos 

pela parte, devem respeitar os ditames do artigo 384 do CPC e as normas 

de regulamentação do processo judicial eletrônico, principalmente os 

documentos constitutivos do direito vindicado em sede de tutela de 

urgência, sob pena de não conhecimento das provas antes do exercício 

do contraditório e ampla defesa. Pelo exposto, em homenagem ao princípio 

da cooperação, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC a 

fim de: 1) INDICAR quais os documentos que pretende manter sob sigilo, 

cientificando-se que no retorno dos autos aos autos será retirado o 

gravame sigiloso da integralidade da ação. 2) JUNTAR aos autos 

documento oficial que viabilize o conhecimento liminar das provas 

unilateralmente produzida, nos termos do artigo 384 do CPC, sob pena de 

indeferimento do pedido de tutela provisória. Decorrido o prazo supra, 

voltem os autos conclusos para minutar decisão com pedido de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045524-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2020, às 13:45 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1040788-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MAYCO DE FIGUEIREDO MARTINS (AUTOR(A))

VACY SANTOS DA SILVA FILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ruy Nogeira Barbosa (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 26/03/2019, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003578-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/05/2020, às 12:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001183-87.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT, a parte 

requerente vem aos autos anexar documento para emenda do pedido. No 

caso, evidencia-se que ouve a postulação administrativa, com decurso de 

mais de trinta dias desde o protocolo junto à seguradora, sem ser 

atendido. Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo requerente no 

identificador nº 7973046, para emenda da inicial. Fundamentado no que 

dispõe o artigo 334 do CPC/2015, designo o dia 15 de Dezembro de 2017, 

as 10h:15mn, 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. Cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa do advogado constituído 

(CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032685-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 20/05/2019, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036661-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTHA THEODORO LAMONACA (REQUERENTE)

GIANNI LAMONACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 25/05/2020, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002278-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOPLUS INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 25/05/2020, 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.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003812-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS OAB - MT25517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISSON SEABRA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003812-29.2020.8.11.0041. (k) 

AUTOR(A): JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REU: DENISSON SEABRA 

VISTOS, Verifico que a parte Autora não formulou pedido de gratuidade da 

assistência judiciária e, até o momento, não juntou aos autos comprovante 

da emissão e recolhimento da guia de distribuição da ação. INTIME-SE a 

parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e despesas processuais, observando as 

disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 

18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. No mesmo prazo 

poderá o Requerente trazer aos autos prova da inequívoca constituição 

do Réu em mora, sob pena de indeferimento do pedido liminar. 

Comprovado o recolhimento, voltem os autos conclusos para análise de 

pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1014230-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA JOSE MINIGUINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PUPPI RACHINSKI (REU)

MARCIO TADEU BRUNETTA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião onde as partes requeridas, 

não foram citadas por não serem localizadas nos endereços indicados 

nos autos, tendo a parte requerente formulado pedido de citação daqueles 

r por edital. O pedido de citação por edital pressupõe o esgotamento pelo 

autor, de todas as tentativas possíveis para localização da parte 

requerida, o que não se enquadra no presente caso, eis que, existem 

diligencias que podem ser realizadas com tal finalidade. Posto isso, e 

dando maior celeridade ao andamento do feito, determino a formalização 

de busca de endereço junto a Receita Federal, via Sistema Infojud. 

Solicitada as informações cadastrais junto ao Sistema Infojud, quanto ao 

endereço dos requeridos, sendo encontrado novos endereços, conforme 

espelhos das consultas anexadas no feito. Diante disso, indefiro tanto o 

pedido de revelia quanto ao pedido de citação dos requerida por edital (Id 

25387095). Cancele-se a audiência agendada no Id 23782725. Anotem-se 

nos autos os novos endereços das partes requeridas. A seguir, 

agende-se nova data para realização de audiência conciliatória, que 

deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. A seguir, citem-se os requeridos nos novos 

endereços e na forma já determinada nos autos. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004543-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA COSTA FANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))
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FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Reclamação por Danos Morais e Materiais, 

fundamentada na Lei 9.099/95, endereçada ao Juizado Especial Cível da 

Capital, equivocadamente encaminhada a este Juízo. Posto isso, com base 

nas informações acima citadas, determino a redistribuição deste feito a um 

dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Cuiabá-MT, com as 

homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 04 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004395-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDJORGE DOS SANTOS (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais, onde a parte 

requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar o ônus 

processual, anexando ao pedido os comprovantes de renda. Estando o 

feito instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, até que se provem o contrário, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao gestor da 

secretaria o agendamento de data para realização de audiência 

conciliatória que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As 

partes deverão ser advertidas 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 de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1017678-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULICE SALES FEITOSA (AUTOR(A))

ANA ALDENISIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO LOPES MENDONÇA (REU)

TANIA MELHARDO (REU)

PEDRO LOPES MELHARDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN SEGOVIA MOREIRA OAB - MT17140/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Tendo em vista a informação contida recebida no ofício 

anexado no Id 25458891, acolho o pedido formulado pela parte requerente 

no Id 25789710. Cumpra-se a sentença prolatada nos autos, oficiando-se 

ao 7º Serviço Notarial e Registrai desta Capital, para a transcrição do 

imóvel registrado sob nº de ordem 48.643 livro nº 3-AJ, folha nº 128, Ficha 

nº 1 (Id. 22377278), em nome dos Requerentes. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003986-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA THAISSA DIAS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FREITAS DE MEDEIROS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003986-38.2020.8.11.0041. (k) 

AUTOR(A): MAYARA THAISSA DIAS CORREA REU: SEBASTIAO FREITAS 

DE MEDEIROS VISTOS, Verifico que a parte Autora formulou pedido de 

gratuidade, porém não trouxe aos autos elementos de prova capaz de 

ilustrar sua capacidade financeira. Assim, INTIME-SE a parte Autora, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 

321 do CPC, JUNTAR aos autos a Declaração de Imposto de Renda e 

Comprovante de Rendimento ATUALIZADO, acrescentando o que melhor 

lhes aprouver à corroborar a alegada incapacidade financeira para 

suportar as custas processuais de distribuição da ação sem prejuízo do 

próprio sustento, devendo as provas afastarem inclusive a possibilidade 

de recolhimento especial dos encargos de acesso à Justiça, sob pena de 

indeferimento do benefício. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048665-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONICE DOS SANTOS VARCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PAULO CESAR NUNES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE GABRIELLE DA SILVA OAB - MT25529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCEIROS POSSUIDORES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1048665-60.2019.8.11.0041. (k) 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PAULO CESAR NUNES DA SILVA, 

CLAUDIONICE DOS SANTOS VARCO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

TERCEIROS POSSUIDORES VISTOS, RECEBO a emenda a inicial do 

Id.27400031. Conseguinte, advirto ao representante postulatório que, os 

documentos eletrônicos produzidos pela parte, devem respeitar os 

ditames do artigo 384 do CPC, principalmente os documentos constitutivos 

do direito vindicado em sede de tutela de urgência, sob pena de não 

conhecimento das provas antes do exercício do contraditório e ampla 

defesa. Pelo exposto, em homenagem ao princípio da cooperação, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos 

documento oficial que viabilize o conhecimento liminar das provas 

unilateralmente produzida, nos termos do artigo 384 do CPC, sob pena de 

indeferimento do pedido de tutela provisória. No mesmo prazo deverá 

justificar a anotação de sigilo integral dos documentos que instruem a 

emenda a inicial juntada aos autos, sob pena de retirada integral do 

registro na forma do regulamento de utilização da plataforma PJE. 

Outrossim, DETERMINO a qualificação do polo passivo da ação, na forma 

indicada na emenda a inicial recebida. CERTIFIQUE-SE. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para minutar decisão com pedido de 

urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059954-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMIRSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA OAB - MT8770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059954-87.2019.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: DEMIRSON PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA VISTOS, Verifico que a parte Autora 

formulou pedido de gratuidade, porém não trouxe aos autos elementos de 

prova capaz de ilustrar sua capacidade financeira. Assim, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos a Declaração de Imposto 

de Renda e Comprovante de Rendimento ATUALIZADO, acrescentando o 

que melhor lhes aprouver à corroborar a alegada incapacidade financeira 

para suportar as custas processuais de distribuição da ação sem prejuízo 

do próprio sustento, devendo as provas afastarem inclusive a 

possibilidade de recolhimento especial dos encargos de acesso à Justiça, 

sob pena de indeferimento do benefício. Decorrido o prazo supra, voltem 

os autos conclusos para minutar decisão com pedido de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052307-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ARRUDA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUDECIR DUARTE PREZA - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052307-41.2019.8.11.0041. (k) 

AUTOR(A): MARIANA ARRUDA GUIMARAES REU: GLAUDECIR DUARTE 

PREZA - ME VISTOS, RECEBO a emenda a inicial do Id.26084607. 

Conseguinte, advirto ao representante postulatório que, os documentos 

eletrônicos produzidos pela parte, devem respeitar os ditames do artigo 

384 do CPC, principalmente os documentos constitutivos do direito 

vindicado em sede de tutela de urgência, sob pena de não conhecimento 

das provas antes do exercício do contraditório e ampla defesa. Pelo 

exposto, em homenagem ao princípio da cooperação, INTIME-SE a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, EMENDAR A INICIAL, 

nos termos do artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos documento oficial 

que viabilize o conhecimento liminar das provas unilateralmente produzida, 

nos termos do artigo 384 do CPC, sob pena de indeferimento do pedido de 

tutela provisória. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043261-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAMOTOS COMERCIO DE MOTO PECAS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MIRANDA OAB - RO1043 

(ADVOGADO(A))

PEDRO FELIPE DE OLIVEIRA MIRANDA OAB - RO9489 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADAIL NASCIMENTO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043261-28.2019.8.11.0041. (k) 

AUTOR(A): GRAMOTOS COMERCIO DE MOTO PECAS EIRELI REU: JOSE 

ADAIL NASCIMENTO VISTOS, Assinalo que a parte Autora não cumpriu 

com rigor o que dispõe o regulamento deste Estado no tocante à 

comprovação do recolhimento das custas processuais de distribuição da 

ação (Resolução 03/2018-TP), in verbis: Art. 46. A emissão de guia de 

distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, 

sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será 

automaticamente vinculada ao processo eletrônico. Parágrafo único. O 

peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. Isto porque, na petição 

do Id.25890495 não trouxe aos autos a guia que representa o 

comprovante de pagamento do Id.25890501, conforme determina o 

dispositivo citado. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, traga aos autos a guia relativa ao recolhimento das custas 

de distribuição da ação, nos termos do artigo citado. No mesmo prazo 

poderá esclarecer a distribuição da ação nesta Comarca, considerando 

que o domicilio do Réu é no município de Várzea Grande/MT e a sede da 

Autora no contrato social é no estado de Rondônia. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004268-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEMIR ALVES (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):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente anexa nos autos o 

protocolo de requerimento administrativo datado de 03 de Fevereiroo de 

2020, visando receber a indenização do seguro DPVAT, conforme 

documento anexado nos autos no Id 28742495. Segundo a disposição 

contida no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de 

apresentado os documentos necessários, as Seguradoras devem realizar 

a liquidação das indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por 

intermédio de depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima 

do acidente, ou meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. 

Dessa forma, não havendo decorrido o prazo da seguradora/requerida 

para pagamento da indenização, determino a suspensão do presente feito 

até que ocorra o prazo acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de 

suspensão, intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, 

informar se houve ou não o pagamento da indenização pela seguradora, 

para posterior prosseguimento ou extinção do feito. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004003-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS SANTOS DE CASTRO (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):

YALE SABO MENDES

 

(c ) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora 

requer a gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, todavia, deixa de 

informar no pedido sua qualificação profissional, bem como, deixa anexar 

ao feito o documento probatório da alegada fragilidade econômico 

financeira. Posto isso, fundamentado no que dispõe o artigo 321 e 99, § 2º 
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do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, trazendo para os 

autos a qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada 

pelo artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao 

benefício da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de 

comprovação da alegada carência financeira (holerite ou declaração de 

renda, etc.), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004071-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENEZIO GUIMARAES ALVES (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):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. No caso, o pedido encontra-se instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Posto isso, recebo o 

pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o 

agendamento de data para realização de audiência conciliatória que 

deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se e 

intime-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas 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 de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004269-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS ANJOS (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):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e 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, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004178-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS (REU)

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais, distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não 

havendo pedido de gratuidade formulado nos autos, intime a parte 

requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando no feito a Guia de recolhimento das custas de distribuição e o 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos 

processos que tramitam no PJE-MT, encontram-se regulamentada no 

Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de 

Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de Fevereiro 

de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004200-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA (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):
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YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. No caso, o pedido encontra-se instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Posto isso, recebo o 

pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o 

agendamento de data para realização de audiência conciliatória que 

deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se e 

intime-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas 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 de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004127-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MACHADO DA SILVA (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):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. No caso, o pedido encontra-se instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Posto isso, recebo o 

pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o 

agendamento de data para realização de audiência conciliatória que 

deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se e 

intime-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas 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 de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004274-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CRISTINA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

WALISSON CHRISTIAN FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c ) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, os autores 

requerem a gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, todavia, deixam de 

informar no pedido suas qualificações profissionais, bem como, deixam 

anexar ao feito os documentos probatórios da alegada fragilidade 

econômico financeira. Posto isso, fundamentado no que dispõe o artigo 

321 e 99, § 2º do CPC, intimem-se os requerentes, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

trazendo para os autos as qualificações profissionais dos requerentes na 

forma estipulada pelo artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar 

que fazem jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito o documento 

hábil de comprovação da alegada carência financeira (holerite ou 

declaração de renda, etc.), ou ainda, para no mesmo prazo recolherem as 

custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 03 de Fevereiro 

2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004168-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVES DE SA (AUTOR(A))

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):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. No caso, o pedido encontra-se instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Posto isso, recebo o 

pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o 

agendamento de data para realização de audiência conciliatória que 

deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se e 

intime-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As partes 

deverão ser advertidas 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 de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 
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revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-90 CONSIGNATÓRIA DE ALUGUÉIS

Processo Número: 1003474-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXCLUSIVA PARK ADMINISTRACOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL '' ITALIA CENTER '' (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003474-55.2020.8.11.0041. (k) AUTOR: 

EXCLUSIVA PARK ADMINISTRACOES LTDA - ME REU: CONDOMINIO DO 

CENTRO COMERCIAL '' ITALIA CENTER '' VISTOS, Verifico que a parte 

Autora não formulou pedido de gratuidade da assistência judiciária e, até o 

momento, não juntou aos autos comprovante da emissão e recolhimento 

da guia de distribuição da ação. INTIME-SE a parte Requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas processuais, observando as disposições do Provimento n. 

22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 

11.419/2006, sob pena cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Comprovado o recolhimento, voltem os autos 

conclusos para análise de pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004297-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FELIX 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):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. O autor no caso, pessoa 

autônoma requer a gratuidade da Justiça, alegando falta de condições 

financeira para arcar com as despesas processuais, todavia, deixa, de 

anexar ao pedido o documento probatório necessário. Posto isso, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte 

requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, demonstrando que faz jus ao benefício requerido, 

anexando no feito (cópia da última declaração de renda), ou ainda, para 

no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe os artigos 290, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n. 1000144-50.2020.8.11.0041 (MF) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, juntando aos autos documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (carteira de trabalho, 

declaração de imposto de renda, etc..) sob pena de indeferimento do 

benefício. No mesmo ato, deverá o Requerente juntar a fatura de consumo 

com vencimento no mês de janeiro de 2020, bem como cópia da 

reclamação administrativa junto ao Procon-MT, informada na Petição Inicial 

(PROCON F.A 51.006.0001.89.0008657). Decorrido o prazo supra, voltem 

os autos conclusos para análise de pedido com urgência. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059637-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA TAPAJOZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059637-89.2019.8.11.0041. (k) 

AUTOR(A): MANOEL SANTANA TAPAJOZ REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Compareceu o 

Autor no Id.28705220 pleiteando a reconsideração da decisão inaugural 

que concedeu a tutela provisória, sem contudo esclarecer o justo motivo 

para o pedido. Isto porque, a decisão foi clara no sentido de obstar a 

cobrança e a interrupção do serviço em razão dos débitos faturados até o 

mês de dezembro/2019, ao passo que a eventual instalação de novo 

medidor decorre do cumprimento da própria medida imposta à Requerida, 

sendo inexistente qualquer justo motivo para a consignação em juízo de 

eventual faturamento posterior ao período sobrestado. Ademais, chama 

atenção a contradição existente nas confissões do Autor, na medida em 

que, a ausência de medidor de entrega de energia elétrica não deveria 

resultar na consignação em juízo do consumo mensal do serviço que, ao 

menos em tese, sequer estaria sendo consumido pelo Requerente. Assim 

sendo, com fundamento no artigo 300 e artigo 139, ambos do CPC, sem 

prejuízo do cumprimento da ordem proferida no Id.28440019, 

principalmente no que atine ao recolhimento das custas processuais e os 

atos de comunicação à parte Ré: INTIME-SE o Requerente por meio de 

oficial de justiça no endereço em que a unidade consumidora 

nº6/656415-7 comercial está registrada (Id.27383048), para que no prazo 

de 03 (três) dias ESCLAREÇA a justa causa para a concessão do pedido 

de consignação em juízo do consumo de energia elétrica após a retirada 

do aparelho de entrega e medição do consumo mensal. NO MESMO ATO, 

deverá o Oficial de Justiça CERTIFICAR a existência de consumo de 

energia elétrica no estabelecimento comercial do Requerente, a fim de 

elucidar oficialmente o interesse de agir do Autor. Decorrido o prazo 

assinalado, conclusos para análise do pedido de reconsideração. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062217-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PINTO CALIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODIGHERI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062217-92.2019.8.11.0041. (k) 

AUTOR(A): PAULA PINTO CALIL REU: RODIGHERI COMERCIO DE 

VEICULOS EIRELI VISTOS, Verifico que a parte Autora não formulou 
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pedido de gratuidade da assistência judiciária e, até o momento, não juntou 

aos autos comprovante da emissão e recolhimento da guia de distribuição 

da ação. INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 

Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Comprovado o recolhimento, voltem os autos conclusos para análise de 

pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004132-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO L DE ALMEIDA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade a ser analisada, intime-se a parte exequente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

guia de recolhimento das custas processuais e o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que o recolhimento das custas 

processuais dos feitos que tramitam no PJE/MT, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido 

o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003875-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Outros Interessados:

ALINE VICTOR DE MATOS MENDONCA OAB - 016.524.671-57 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, onde a parte requerente, vem aos autos demonstrar o 

recolhimento das custas de distribuição. Estando o feito instruído com os 

documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial. Em cumprimento do 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria que agende data 

para audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se da 

audiência a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, 

§ 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de 

Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032995-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELNITA RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032995-79.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

A parte Requerente embora intimada para emendar o pedido inicial, a fim 

de comprovar a ausência de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixou transcorrer in albis o prazo. Importa grafar 

que pedidos de gratuidade constituem proporção considerável dos feitos 

ajuizados, pelo menos aos que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a 

necessidade de critério desse benefício, como exigência de uma justiça 

administrável, que possa autosustentar materialmente, atingir os seus 

elevados objetivos e a todos, indistintamente, principalmente àqueles que 

efetivamente não possam despender nenhuma quantia para fazer nascer 

e movimentar um processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, 

com fundamento no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC, e o artigo 468 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC) INDEFIRO por 

ora o pedido de gratuidade formulado na inicial. INTIME-SE a parte 

Requerente para no prazo de 15 (quinze) dias recolher as custas 

processuais, sob pena do cancelamento do feito e indeferimento da inicial, 

com base no artigo 290 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022190-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELENE DAMBROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IASMINI SCALDELAI DAMBROS OAB - RO7905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO AUGUSTO FERNANDES TORTORELLI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1022190-38.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Visando ao 

saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o julgamento 

antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10 do 

CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, especifiquem 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 (art. 357, II, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022029-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA VEZETIV DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( c) Vistos, Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, 

o julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto 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 que 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. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 03 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027703-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( c) Vistos, Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, 

o julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto 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 que 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. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 03 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( c) Vistos, Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, 

o julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto 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 que 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. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 03 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038516-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS DA CRUZ (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038516-73.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos 

autos acerca da correspondência devolvida no id. 22515429, a fim de 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento por 

abandono processual – artigo 485, III, §1º do CPC. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se a parte Requerida para manifestar no mesmo 

prazo acerca do abandono (art. 485, §4°), sob pena de anuência tácita e 

após voltem os autos conclusos para ulteriores deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033256-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN SILVA DE SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( c) Vistos, Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, 

o julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto 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 que 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. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 03 de Fevereiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011738-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO 

(AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR FACHOLLI OAB - PR74375 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1011738-95.2019.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Visando ao 

saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o julgamento 

antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10 do 

CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, especifiquem 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 (art. 357, II, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055707-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DAPPER BALIERO (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Pje nº 1055707-63.2019.8.11.0041 (LP) VISTOS, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar se 

houve ou não o pagamento da indenização pela Seguradora, para 

posterior prosseguimento ou extinção do feito. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(artigos 290 e 321 parágrafo único, ambos do CPC). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030654-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT19825-O (ADVOGADO(A))

DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA OAB - MT18895 (ADVOGADO(A))

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1030654-17.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Visando ao 

saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o julgamento 

antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10 do 

CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, especifiquem 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 (art. 357, II, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055004-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. M. T. (AUTOR(A))

CLEIDI DE MOURA 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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Pje nº 1055707-63.2019.8.11.0041 (LP) VISTOS, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, informar se 

houve ou não o pagamento da indenização pela Seguradora, para 

posterior prosseguimento ou extinção do feito. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial 

(artigos 290 e 321 parágrafo único, ambos do CPC). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054947-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE SOUSA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIREH - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

ELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS (REQUERIDO)

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

ORLANDINA FELIX RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054947-17.2019.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: LUCIVANE SOUSA FONSECA REQUERIDO: JIREH - 

CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CARLOS DOS 

SANTOS, ELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS, ORLANDINA 

FELIX RIBEIRO VISTOS, RECEBO A EMENDA A INICIAL no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora 

corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é 

medida que se impõe. Assim, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, 

QUALIFICAR adequadamente o polo passivo da ação, integralmente na 

forma que dispõe o artigo 319, inciso II do CPC, sob pena de suspensão e 

extinção do feito. Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Decorrido o prazo supra, voltem os 

autos conclusos para minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031297-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA KAROLINA DE ARRUDA BEZERRA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031297-72.2018.8.11.0041. (k) 
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AUTOR(A): KASSIA KAROLINA DE ARRUDA BEZERRA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA VISTOS, DEFIRO o pedido 

ministerial do Id.21992025, proceda-se na forma ali vindicada, 

consignando no ofício de encaminhamento das cópias dos autos, a 

existência da declaração da Requerente anexada ao Id.28384263. 

INTIME-SE a Requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifestar acerca da certidão do Id.28384263. Após voltem-me conclusos 

para decisão. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004457-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CUNHA DE ALMEIDA (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):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, trazendo para os autos os documentos acima citados, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 221, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Presumindo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência declarada nos autos defiro a 

parte requerente os benefícios da Justiça Gratuita, até prova em contrário 

nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004310-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE BATISTA MARTINS (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente menor representada por sua 

genitora, anexa nos autos o protocolo de requerimento administrativo 

datado de 03 de Fevereiro de 2020, visando receber a indenização do 

seguro DPVAT, conforme documento anexado nos autos no Id 28748929. 

Segundo a disposição contida no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 

6.194/74, depois de apresentado os documentos necessários, as 

Seguradoras devem realizar a liquidação das indenizações e reembolsos 

em no máximo 30 dias, por intermédio de depósito bancário na conta 

bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou meio de cheque nominal - § 

1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, não havendo decorrido o 

prazo da seguradora para pagamento da indenização, determino a 

suspensão do presente feito até que ocorra o prazo acima referido. 

Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se da parte requerente 

para no prazo de cinco dias, informar nos autos se houve ou não o 

pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Intime-se o requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004371-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON WENDER FRANCA (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):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. A parte autora no caso, 

pessoa autônoma requer a gratuidade da Justiça, alegando falta de 

condições financeira para arcar com as despesas processuais, todavia, 

deixa, de anexar ao pedido o documento probatório necessário. Posto 

isso, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte 

requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, demonstrando que faz jus ao benefício requerido, 

anexando no feito (cópia da última declaração de renda), ou ainda, para 

no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe os artigos 290, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004326-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CARLOS DE PAULO 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):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e 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, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 
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benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004407-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL PEREIRA DUARTE (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):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não 

possuir condições financeiras para arcar com os encargos processuais. 

O pedido encontra-se instruído com os documentos indispensáveis, 

incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago pela requerida 

administrativamente, e o comprovante de renda. Posto isso, recebo o 

pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o 

agendamento de data para audiência conciliatória, que deverá ser 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

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

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

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

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 04 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001602-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA DOS PASSOS SANTOS (REU)

IMPERIAL FLAVOR INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EPP 

(REU)

DENILSON RODRIGUES DA FONSECA (REU)

VITORIA FRUITY INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( C) Vistos, Trata-se de Ação Monitoria onde a parte autora vem aos autos 

informar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Custas recolhidas no Id 28086602. Estando o 

feito instruído com prova escrita (Cheques), sem eficácia de Título 

Executivo tem-se em tese, por satisfeito, o requisito da Ação Monitória - 

artigo 700, caput do CPC. Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia pleiteada no pedido 

inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer embargos, os quais 

suspenderão a eficácia do mandado inicial. Nos termos do que dispõe o 

artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no mandado, que o requerido será 

isento do pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no 

prazo, e que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

mandado executivo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

04 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004433-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOEL ALVES 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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. No caso, estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas 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 de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000860-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

A L BORBA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( C) Vistos, Trata-se de Ação Monitoria onde a parte autora vem aos autos 

informar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Custas recolhidas no Id 27280010. Estando o 

feito instruído com prova escrita (Cheque), sem eficácia de Título 

Executivo tem-se em tese, por satisfeito, o requisito da Ação Monitória - 

artigo 700, caput do CPC. Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia pleiteada no pedido 
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inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer embargos, os quais 

suspenderão a eficácia do mandado inicial. Nos termos do que dispõe o 

artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no mandado, que o requerido será 

isento do pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no 

prazo, e que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

mandado executivo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

04 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011975-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETH REIS CALCADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA OAB - MT11011-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial com penhora 

formalizada nos autos - imóvel indicado pela parte executada. No caso, a 

parte exequente pretende a substituição do bem penhorado, conforme 

pedido formulado no Id 22081104, sob a alegação de que não existe 

registro do imóvel ofertado pela parte Executada, conforme documento 

acostado ao pedido. Afirma ainda, que o suposto imóvel indicado pelo 

executado está localizado em Várzea Grande, na localidade de Capão 

Grande de difícil comercialização, o que dificultaria a obtenção de êxito em 

futura expropriação judicial. Posto isso, determino que se intime a parte 

executada, por seu patrono, via DJE, para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se nos autos quanto ao pedido de substituição do bem 

penhorado formulado pela parte exequente no Id 22081104, sob pena de 

preclusão. Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos para decisão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017992-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT7881-O (ADVOGADO(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT18988-O (ADVOGADO(A))

ANDREA FIASCHI MOREIRA OAB - MT15645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA TOLIO FERRARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, O pedido de cumprimento de Sentença formulado pela parte 

requerente no Id 26642929, não preenche os requisitos exigidos pelos 

artigos 523 e 524 ambos do CPC, e precisa ser adequado. Posto isso, 

intime-me a parte exequente, por seu patrono, para no prazo de cinco 

dias, adequar o pedido com os requisitos exigidos pelos artigos 523 e 524 

ambos do CPC, para posterior prosseguimento do feito, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058925-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO HIDROMAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELLIPE PRETO OAB - PR51793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS SILVA 91811821120 (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta AÇÃO DE COBRANÇA, a parte autora vem aos autos 

comprovar recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os documentos 

indispensáveis e as custas recolhidas, no Id 28549301, recebo o pedido 

inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor da secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

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

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037063-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (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):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos requerer a intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença. No caso, a sentença transitou 

em julgado (Id 26260953), e não havendo nos autos comprovação do 

pagamento da condenação, defiro o pedido de execução formulado pela 

parte requerente no Id nº 27791854. Proceda-se as anotações 

necessárias no registro destes autos, fazendo constar que o feito se 

encontra em fase de Cumprimento de Sentença. A seguir, intime-se a 

parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

do valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, do CPC. 

Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado, 

incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC. 

Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, intime-se a parte 

exequente para no prazo de cinco dias, apresentar nos autos o cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluído da multa e os honorários fixados 

nesta fase de execução, bem como, para no mesmo prazo indicar bens à 

penhora. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017379-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULINDINEI ARAUJO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO SERGIO MISSEL SILVA - ME (REU)

TULIO SERGIO MISSEL SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, A parte autora vem aos autos requerer a intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença. A sentença no caso, transitou 

em julgado (Id 26261624), e nos autos não há comprovação do pagamento 

da condenação. Dessa forma, defiro o pedido de execução formulado pela 

parte requerente no Id nº 27500865. Proceda-se as anotações 

necessárias no registro destes autos, fazendo constar que o feito se 

encontra em fase de Cumprimento de Sentença. A seguir, intime-se a(s) 

parte(s) requerida(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no artigo 513, 

do CPC. Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima 

estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - § 1º do artigo 

523, do CPC. Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco 

dias, quanto ao valor depositado, sob pena de preclusão. Caso contrário, 

intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, apresentar nos 

autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído da multa e os 

honorários fixados nesta fase de execução, bem como, para no mesmo 

prazo indicar bens à penhora. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 04 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1052950-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE EUBANK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI OAB - MT26521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELLA CAMILO SOUZA MANICOBA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052950-96.2019.8.11.0041. (k) 

AUTOR(A): ARTHUR HENRIQUE EUBANK REU: RAFAELLA CAMILO 

SOUZA MANICOBA VISTOS, RECEBO a emenda a inicial do Id.27502052 e 

documentos. Consigno que, ao analisar os documentos anexados à 

emenda recebida, considero notória a verossimilhança da situação de 

abandono do imóvel locado, na forma descrita na exordial; hipótese em 

que, preconiza o art. 66 da Lei n. 8.245/91: “Quando o imóvel for 

abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do 

imóvel.” Todavia, constatado a forte probabilidade de o imóvel estar 

abandonado, torna-se inadequado qualificar a parte Ré com o registro 

domiciliar no bem objeto do abandono. Da mesma forma, imputar ao Poder 

Judiciário a obrigação de diligenciar a fim de cumprir o ato citatório. Assim, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A 

INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, QUALIFICANDO adequadamente 

a parte Ré, indicando de maneira fidedigna o endereço domiciliar da 

Requerida, sob pena de suspensão da ação ou indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para minutar 

decisão com pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1031188-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEM MAX BORILE ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT8602-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWMANN BEZERRA COSTA (REU)

MESSIANE BEZERRA DE SOUZA (REU)

DESCONHECIDOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO OAB - MT4340-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1031188-24.2019.8.11.0041(p) VISTOS, RECEBO A EMENDA da 

petição inicial juntada no id.26001020. RETIFIQUE-SE a autuação 

processual, incluindo os dados das partes Requeridas no polo passivo da 

ação. Tendo em vista o comparecimento espontâneo dos Requeridos no 

id. 28732619 e seguintes, INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 15 

(quinze) dias impugnar a contestação, e, em seguida voltem os autos 

concluso para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004657-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RIBEIRO (AUTOR(A))

BOTSYS - TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE TADEU ALVES DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1004657-95.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Visando ao 

saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o julgamento 

antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10 do 

CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, especifiquem 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 (art. 357, II, 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

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1058271-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA MEDEIROS MONTEFUSCO DE MIRANDA (EXECUTADO)

FABIANO DE MIRANDA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Pedido de Execução Titulo Judicial - Termo de Acordo, 

firmado em 28/09/2018 no 2º Mutirão da Conciliação do Sicredi no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, anexado no Id 

19682188. No caso, a parte exequente alega que os executados 

descumpriram o acordo pagando apenas até a parcela de nº 08/60, que 

venceu em 20/06/2019, deixando o restante das parcelas pendentes de 

pagamento. Ao final requer a intimação dos executados para o 

cumprimento do acordo. Custas recolhidas no Id nº 28212753. O presente 

feito passa a ter prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 

523 do CPC. Assim, estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis recebo a inicial. Intime-se a(s) parte(s) requerida(s), para 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovarem nos autos o pagamento 

integral do acordo firmado com a parte exequente, na forma estabelecida 

no artigo 513, do CPC. Consigne-se que não havendo pagamento no prazo 

acima estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - 

§ 1º do artigo 523, do CPC. Ocorrendo o pagamento, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para em cinco dias 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens à penhora. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 04 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 869642 Nr: 9280-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ALVES AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:9468, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848-O

 ANTE O EXPOSTO, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

interposto pelo Executado as fls. 37/49, e, por conseguinte, determino o 

regular processamento da execução. Sem honorários de sucumbência por 

aplicação analógica da jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 421 dos Recursos Repetitivos 

Intime-se a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) dias acostar aos autos 

planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1250647 Nr: 21359-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ALVES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:OAB/MT-19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405 MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 258 e seguintes do CPC/73, 

REJEITO O PRESENTE INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA.Condeno o Impugnante ao pagamento de eventuais custas 

processuais do presente incidente, inexistindo condenação em honorários 

advocatícios (art.20,§1º do CPC/73).Preclusa a via recursal, traslade-se 

cópia desta decisão para os autos do processo principal e arquive-se com 

as cautelas de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 31 de janeiro de 

2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1250648 Nr: 21360-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON ALVES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405 MT

 Diante do exposto, REJEITO a presente IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA.Custas pela parte Impugnante, isentando-o do 

pagamento de honorários, uma vez que não incide na espécie em exame. 

Preclusa a via recursal, traslade-se cópia desta decisão aos autos 

principais e arquive-se, observando o que preconiza a CNGC.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1093465 Nr: 7712-76.2016.811.0041

 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: GRAZIANE DE OLIVEIRA FLORENCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20.910/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 184/186 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1125000 Nr: 20925-52.2016.811.0041

 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: AGROPECUÁRIA RIO PORTO LTDA, WILLIAM 

CHRISTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SANTANA TEIXEIRA, RUTE SILVA 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS CARVALHO DA SILVA 

FERNANDES - OAB:21.326/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial pela Requerente, AGROPECUÁRIA RIO PORTO LTDA, 

representada por WILLIAM CHRISTMANN, em desfavor de BENEDITO 

SANTANA TEIXEIRA e RUTE SILVA TEIXEIRA, para CONFIRMAR a liminar 

concedida nestes autos, que determinou a imissão da parte Autora na 

posse do imóvel descrito na petição inicial, pois presente a prova 

inequívoca do direito alegado, bem como, para DECLARAR a perda das 

construções erigidas no imóvel.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 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º do CPC, vedada a compensação.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, 03 de 

fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882076 Nr: 18075-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEBER CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDIFISCO SINDICATO DOS FISCAIS DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO BERTOLINI, 

SINDICATO DOS PROFIS. DE TRIB ARREC. E FISC DE MT-SIPROTAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER CARVALHO - 

OAB:4754-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE SOUZA MORENO 

- OAB:17.326/MT, DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13.589/MT, DORIANE J. 

PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262, FRANCISCO ANIS 

FAIAD - OAB:3.520/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - 

OAB:20.406 MT, JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8857/MT, 

RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD 

- OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT, 

ULLY SOUZA MATTOZO - OAB:20880

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 327/328.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047365 Nr: 45077-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME, 

DITADO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CASA DE FESTA PRODUÇÕES E 

EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, FÁBIO SILVA TEODORO BORGES - 

OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 
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OAB:5959/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 280/282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111412 Nr: 2333-14.2003.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLADISLAU KUVIATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENOFA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:9377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:208099/SP

 Certifico que, encaminho intimação da parte Embargante para, no prazo 

de cinco dias, manifestar-se se concorda com a extinção do feito sem 

julgamento do mérito em razão da perda do objeto da demanda executiva, 

ressaltando que o silêncio será interpretado como anuência tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377868 Nr: 14008-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON VIEIRA NUNES

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 272/276.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326040 Nr: 25715-94.2007.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABADIA BARROS MACIEL LEMOS DOS 

SANTOS, NILZA MARIA BARROS MACIEL CORREA, TEÓCLES ANTUNES 

MACIEL NETO, HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE, SERGIO ADIB 

HAGGE, FELICIO CARLOS LEMOS DOS SANTOS, HUGO PEDRO BARROS 

MACIEL CORREA, RITA DE CÁSSIA MENDONÇA PLECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - 

OAB:3221/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO 

- OAB:3146/MT, Luiz Fernando Lemos dos Santos - OAB:3098/MT, 

OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - OAB:18229, SERGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5703/MT

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação de fls. 878/913 

interposto nos autos. No ensejo, faço a intimação da parte Apelada para, 

no prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348969 Nr: 19309-23.2008.811.0041

 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: ARRUDA JUNQUEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JULIA FARIA DA SILVA, ELIANETE 

NEVES DE JESUS, ENIO OTACINIO MURTINHO, YARA ORMIZA DEANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, MARILENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:11.746, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19.145

 Certifico que encaminho a intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca da proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366928 Nr: 5038-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BRIGIDO DE ARRUDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que encaminho a intimação da parte requerida, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca das folhas 121-123.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851532 Nr: 54470-21.2013.811.0041

 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: JULIANA SCARSELLI MORAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, no prazo 

legal minifestar-se acerca da petição de fl. 477.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868644 Nr: 8469-41.2014.811.0041

 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: EMERSON DOS SANTOS FERREIRA, ADSF, MARISE 

MARIA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinica Dietética Ltda, JOSÉ FIRMINO DE 

OLIVEIRA, LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:14.483-E, RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:18330, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188.846/SP

 Certifico que encaminho intimação dos Apelados (requeridos) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

597/603.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037812 Nr: 40488-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA PATRICIA DE FIGUEIRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Intimação do advogado JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO, para, 

no prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049865 Nr: 46374-46.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WE LIKE CASA NOTURNA E ENTRETENIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 346/349.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070062 Nr: 55395-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIECDMML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CLAUDINÉIA FRANCISCA 

DIAS - OAB:17.669, KELLY CRRISTINY SILVA FABIANO - OAB:26.406, 

LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - OAB:19.654, TAMIRIS 

BATISTA ANGELO DA SILVA - OAB:17.858-O

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

118/128.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1111594 Nr: 15358-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA CORONEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULINA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO CAMPOS 

DE PAULA - OAB:7561, PAULO ROBERTO MOSER - OAB:9.932-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA DE ARRUDA 

FIGUEIREDO - OAB:14.611/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

pela Requerente SUZANA CORONEL DE ARRUDA em desfavor de ANA 

PAULINA DE ARRUDA, para CONFIRMAR a liminar concedida às fls. 55/56, 

e conceder em definitivo a IMISSÃO NA POSSE do imóvel indicado na 

petição inicial. Com fulcro no art. 98 do CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da Requerida, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, até que se prove o contrário 

das informações exaradas.CONDENO, ainda, a parte Requerida ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com a orientação traçada no §8º 

do art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da Requerida por ser 

beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º do CPC).Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1146192 Nr: 30039-15.2016.811.0041

 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: DIEGO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A, ALLIANZ SEGUROS S.A, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE 

LIMA - OAB:9979-MS, JOÃO RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - 

MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:OAB/MT 17.639, CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 

22.378, LOISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, Lucimar 

Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIUS PORTO - 

OAB:14.250A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A, 

RODRIGO POUSO DE AQUINO - OAB:12.333, THIAGO AUGUSTO 

GONÇALVES BOZELLI - OAB:20.949-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de 

Indenização Securitária ajuizada por DIEGO GONÇALVES DA SILVA, em 

face das Requeridas MAPFRE VIDA S.A, BRADESCO PREVIDÊNCIA E 

SEGUROS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E 

ALLIANZ SEGUROS S.A.CONDENO a parte Autora ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º do NCPC, ficando suspensa a 

exigibilidade da Autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, 

§3º 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, 03 de fevereiro de 2020. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1148333 Nr: 30949-42.2016.811.0041

 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: LUCI HELENA DE SOUZA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO, 

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MACINI - OAB:OAB/MT 

2.915, WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - OAB:16995/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:6557 MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 824/829.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038532-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA STEFANY SILVA ASSUNCAO (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)

 

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: 1038532-56.2019.8.11.0041 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 auto composição 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). 
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Cuiabá, 04 de Fevereiro 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: 1048215-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA DA SILVA ALCAZAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/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: 1048215-20.2019.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1059526-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES 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)

 

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: 1059526-08.2019.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1048275-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CANDIDO MARQUES (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)

 

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: 1048275-90.2019.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1049290-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE IBANEZ (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)

 

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: 1049290-94.2019.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038317-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR CASALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

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 
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termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1038317-80.2019.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1050312-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN FABRICIO SALLES PINO (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)

 

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: 1050312-90.2019.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1001785-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DIEGO 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)

 

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: 1001785-73.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1001923-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (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: 1001923-40.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1001925-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA OAB - MT0021888A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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: 1001925-10.2020.8.11.0041 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 auto composição 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 
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verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 04 de Fevereiro 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: 1001963-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUNIR GUEDES DOS REIS (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)

 

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: 1001963-22.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1002183-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DE AMORIM (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)

 

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: 1002183-20.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1001981-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUCAS FERNANDES ROSA (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)

 

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: 1001981-43.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1055713-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLETE FERREIRA DA SILVA (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)

 

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: 1055713-70.2019.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1001505-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ASSIS DE MORAES (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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 
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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: 1001505-05.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1052708-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAINE FRANCISCA DE OLIVEIRA (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)

 

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: 1052708-40.2019.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003237-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO TRINDADE RODRIGUES (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

 

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: 1003237-21.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1003124-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JEREMIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-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: 1003124-67.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1002836-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL MARAIA (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)

 

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: 1002836-22.2020.8.11.0041 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 auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 
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apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 04 de Fevereiro 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: 1002890-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO BRUNO DE MORAIS (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)

 

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: 1002890-85.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1002948-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FELIX DE ARAUJO (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)

 

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: 1002948-88.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1002965-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PACHECO ORTIZ (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)

 

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: 1002965-27.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1002959-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON AMARO DOS SANTOS (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)

 

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: 1002959-20.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1003015-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RICARDO 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)
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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: 1003015-53.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1003021-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL ROCHA DE MORAIS (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)

 

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: 1003021-60.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1002977-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELMA DE ARAUJO OLIVEIRA (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)

 

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: 1002977-41.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1003122-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALCLY SANTOS DA SILVA (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)

 

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: 1003122-97.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1046475-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO SANTOS DE AGUILAR (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)

 

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: 1046475-27.2019.8.11.0041 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 auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 
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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, 04 de Fevereiro 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: 1044902-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE SOUZA 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)

 

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: 1044902-51.2019.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1043694-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEMERSON PEDROSO CORREA (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)

 

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: 1043694-32.2019.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1047793-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROBERTO PEREIRA ARAUJO (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)

 

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: 1047793-45.2019.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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: 1045524-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-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: 1002991-25.2020.8.11.0041 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 auto composição 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, 04 de Fevereiro 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001935-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PAMPADO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SANTOS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001935-54.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

ALBERTO PAMPADO NETO REU: BRUNO SANTOS VISTOS, AÇÃO DE 

DESPEJO E CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

ALBERTO PAMPADO NETO em desfavor de BRUNO SANTOS, alegando 

em síntese que firmou contrato de locação residencial com o Réu, estando 

este inadimplente com o aluguel e encargos, razão porque o Autor propos 

a presente ação objetivando a desocupação do imóvel locado em caráter 

liminar. Comprovado o recolhimento das custas processuais no 

Id.28123533, vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO Inicialmente, 

seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para 

reaver o imóvel é a de despejo (art. 5°), estando ainda estabelecido na Lei 

nº8.245/1991, em seu artigo 9º, inciso II e III, que a locação poderá ser 

desfeita em decorrência de infração contratual ou da falta de pagamento 

do aluguel e demais encargos. De outra sorte, a liminar para desocupação 

do imóvel pleiteada poderá ser concedida desde que preenchidos os 

requisitos contidos no o art. 59 §1º, IX, in verbis: Art. 59 (...) - § 1º 

Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel 

e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. [...] (grifei) Conforme se observa do instrumento contratual 

juntado nos autos, trata-se de locação de imóvel residencial, ao qual não 

foi atribuída nenhuma das hipóteses de garantia para o cumprimento das 

obrigações assumidas. Desta forma ante a alegação de inadimplência da 

Requerida, bem como presentes os demais requisitos legais autorizadores 

do despejo imediato do locatário, materializa-se o direito do locador em 

reaver o objeto da locação. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 59, 

§1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, DEFIRO LIMINARMENTE O DESPEJO do 

locatário BRUNO SANTOS, sublocatários e/ou eventuais ocupantes, 

MEDIANTE CAUÇÃO pecuniária equivalente a 03 (três) meses de aluguéis. 

Comprovado o recolhimento da caução pelo Requerente, CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida, bem ainda eventuais sublocatários e/ou 

ocupantes (art.59,§2º) para no prazo de 15 (quinze) dias, desocupar 

voluntariamente o imóvel sob pena de despejo coercitivo ou apresentar de 

defesa, sob pena de revelia (art.344 do CPC), advertindo que, no primeiro 

caso, o despejo liminar poderá ser elidido se, no prazo da desocupação 

voluntária, efetuar o depósito judicial que contemple a totalidade do valor 

reivindicado pelo locador (art. 59, §3º); devendo observar o percentual de 

honorários advocatícios previsto no contrato, e no caso de omissão 

contratual, ficam desde já arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor total do débito atualizado (art.62, II, ”d”) No ato do cumprimento, 

deverá o Oficial de Justiça confeccionar o auto de verificação 

circunstanciado do estado em que se encontra o imóvel, devendo ainda 

citar/intimar eventuais sublocatários e/ou ocupantes (art.59,§2º). Findo o 

prazo para desocupação, contado da data da notificação/citação, o 

mesmo Oficial de Justiça, deverá retornar ao imóvel para constatar se 

houve cumprimento da ordem, e imitir o locador na posse do imovel 

(art.66), ou caso contrário, proceder a desocupação compulsória da parte 

Requerida, lavrando o competente auto de desocupação e constatação do 

real estado do imóvel no momento da desocupação, posteriormente 

entregando o bem em mãos do Requerente (art.65). Caso efetuado a 

purga da mora ou a desocupação voluntária, autorizo o levantamento dos 

valores depositados mediante alvará, inclusive do depósito a título de 

caução, de acordo com inciso IV, do art. 62, da Lei n. 8.245/91 em favor 

da parte Autora, independente de nova decisão. Fica desde já deferido o 

reforço policial e arrombamento, caso seja necessário, bem como o 

cumprimento do mandado sob regime de plantão. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056599-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA REVERDITO VIVEIROS (AUTOR(A))

MAURO VIVEIROS FILHO (AUTOR(A))

MAURO VIVEIROS (AUTOR(A))

VICTORIA REGINA VIVEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT4474-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE ROCHA DE ALMEIDA OAB - MT10881/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO (REU)

RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1056599-69.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, No id. 26698991 foi 

deferido o parcelamento das custas processuais e, estando demonstrado 

nos autos os respectivo pagamento da 1ª parcela (id.27256836), passo a 

fundamentar quanto ao pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

decorrente de acidente de trânsito que MAURO VIVEIROS FILHO e 

OUTROS movem em desfavor de RAFAELA SCRENCI DA COSTA RIBEIRO 

e MANOEL RANDOLFO DA COSTA RIBEIRO, objetivando a condenação 

solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e 

materiais decorrente do óbito de Ramon Alcides Viveiros, em 

consequência de atropelamento em via pública pelo veículo conduzido pela 

1ª Requerida e de propriedade do 2º Requerido. O pedido de tutela de 

urgência está disciplinado no Título II do CPC, cujo art. 300 exige para o 

deferimento da medida, que se evidencie a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em tela 

os documentos corroborados aos autos demonstram que o filho e irmão 

dos Requerentes foi vítima fatal de acidente de trânsito ocasionado pelo 

veículo conduzido pela parte Requerida e de propriedade do 2º Requerido. 

Importa consignar que não obstante a ausência de informações sobre o 

atual andamento do processo criminal instaurado em desfavor da 1ª 

Requerida (conforme denúncia juntada no id. 26638534) sabe-se que, 

como regra geral, a responsabilidade civil é independente da criminal, 

preceito este constitutivo do princípio da independência das instâncias, 

estampado no art. 935, primeira parte, do Código Civil. Trata-se, contudo, 

conforme indica a segunda parte do referido art. 935 do Código Civil, de 

regra principiológica relativa, uma vez que há casos em que a absolvição 

criminal impossibilitará a pretensão cível, e, no caso de condenação, o 

dever de indenizar surge automaticamente. Destarte, as hipóteses de 

absolvição que impossibilitam a pretensão cível são: quando o réu é 

absolvido por estar provada a inexistência do fato (CPP, art. 386, inciso I) 

ou por estar provado que ele (réu) não concorreu para a infração penal 

(CPP, art. 386, inciso IV). No primeiro caso, conclui-se, por lógica, que não 

houve dano (já que comprovada a inexistência do fato) e, no segundo 

caso, provado que o réu não praticou o delito (negativa de autoria), não 

poderá ser ele parte passiva na ação cível indenizatória. No caso 

vertente, malgrado a denúncia por si só não faça presumir a culpa da 1ª 

Requerida pelo acidente, subsistem fortes indícios a respeito do agir 

culposo, notadamente diante da conclusão das investigações preliminares, 

da perícia e do inquérito policial, circunstância que em um primeiro 

momento afastaria a possibilidade de absolvição daquela na esfera 

criminal, implicando, por consequência, na sua legitimidade em figurar no 

polo passivo da presente lide. Deveras, aos olhos do senso comum, a 

indenização perseguida na presente demanda judicial, seja pelo estreito 

vínculo existente entre genitores e irmãos, como também, pela forma brutal 

e inesperada com que a vítima veio a óbito, faz presumir indubitavelmente 

que seu falecimento causou indizível dor, angústia e sofrimento aos 

Autores, daí porque os danos morais, no caso, são inequívocos e o direito 

de serem ressarcidos é patente. A respeito da adequação e da 

necessidade da instituição da constituição de capital para a obtenção da 

tutela do direito do demandante, a Súmula n. 313 do Superior Tribunal de 

Justiça estabelece que uma vez procedente o pedido em ação de 

indenização, necessária a constituição de capital ou caução fidejussória 

para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação 

financeira do demandado. Nesse sentido, tem-se que, após a sentença de 

mérito, a formação de capital é obrigatória e independe de risco de dano, 

ao passo que, em sede de tutela provisória, tal medida seria de natureza 

cautelar, o que pressupõe a demonstração de probabilidade do direito, 
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além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse 

passo, comprovada a ocorrência do acidente e subsistindo indícios 

veementes quanto à responsabilidade dos Requeridos sobre o evento, 

aliado ainda às gravíssimas circunstancias do caso, pois se trata de morte 

do filho e irmão dos Requerentes, resta de pronto evidenciado a 

probabilidade do direito, assim como o perigo de dano e o risco ao 

resultado útil do processo decorrem do próprio fato, pois o objetivo 

compensatório da indenização gerado pela responsabilidade civil poderá 

ser frustrado caso não determinada a formação de capital para o 

cumprimento da obrigação em caso de eventual condenação. Relevante 

ponderar que por se tratar de medida meramente assecuratória, a 

constituição de capital é dotada de manifesta reversibilidade, visto que os 

Requeridos poderão reaver os bens ou valores eventualmente 

depositados em juízo, com a devida correção monetária, em caso de 

mudança no contexto probatório a ser dirimido ao longo da instrução 

processual. Quanto ao valor da indenização dos danos morais para fins 

de constituição do capital indicado na exordial (200 salários mínimos para 

cada um dos autores), como dito, a grandeza da dor causada aos 

Requerentes é, pois, evidente e inestimável, impondo-se que as 

indenizações sejam valoradas à altura, não com o intuito de compensação, 

já que isso seria impossível, mas para aliviar de certo modo os transtornos 

vivenciados. Ao analisar o art.944 do Código Civil, MARIA HELENA DINIZ 

ensina que “a indenização deve ser proporcional ao dano moral e/ou 

patrimonial causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os seus 

aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, 

apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo 

sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido ao lesado. Deve 

haver adequação entre o dano e o quantum indenizatório, dando 

exatamente a cada um o que é seu, sem que haja enriquecimento do 

lesado em detrimento do patrimônio daquele que deve reparar o prejuízo e 

que não poderá sofrer desfalque irregular” (cf. DINIZ, Maria Helena, in 

Código Civil Anotado, 11ª Edição Saraiva/SP, 2005/p.733). ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA formulada na exordial consistente no arresto 

de bens imóveis, de veículos e de cotas de participação em sociedades 

empresariais dos réus, até o limite do valor do pedido da indenização, qual 

seja, R$ 805.902,00 (oitocentos e cinco mil, novecentos e dois reais). 

Destarte, efetuada a busca pelo Sistema Renajud, não foi encontrado 

registro em nome da 1ª Requerida, sendo que com relação ao 2º 

Requerido o veículo contém anotação de alienação fiduciária, razão pela 

qual, determino a intimação dos Requerentes para no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar interesse na constrição. Com relação ao pedido de 

expedição de mandado e/ou ofícios aos cartórios de registro de imóveis 

da capital, tendo em vista que ainda não foi disponibilizada ao Poder 

Judiciário de Mato Grosso a ferramenta para utilização do sistema de 

penhora on line de bens imóveis, consigno que a pesquisa deverá ser 

feita inicialmente pelos Requerentes e informado o juízo os dados das 

matrículas eventualmente encontradas, para posterior expedição do 

competente mandado para averbação da restrição judicial sobre os 

imóveis. Considerando o princípio da publicidade que rege a relação 

jurídica processual, impõe-se modular o segredo de justiça postulado 

pelas partes Requerentes, de modo a abranger apenas os documentos 

mencionados na petição de ID 27256832 (laudo de exame de 

necropscópico e vídeos que exibem as vítimas do evento danoso), porque 

os demais documentos não se inserem nas exceções previstas no art. 7º 

da Lei n. 12.965/2014 e no art. 189, III, do CPC. A par disso, determino que 

a parte Autora retire a atribuição de sigilo dos demais documentos, 

devendo se abster de tal prática em caso de pedidos que não se 

enquadrem nas referidas exceções, tal como na juntada de comprovantes 

de pagamento das custas (id.28159809/28159813). Consigno ainda às 

partes Requerentes, que como não houve a correta indexação e 

descrição dos documentos juntados com a exordial (artigo 32 da 

Resolução 03/2018/TJMT), DEVERÃO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

SANAR A ANOMALIA mediante petição descrevendo a identificação dos 

arquivos (doc1 a doc57) de modo a facilitar o exame dos autos, a célere 

prestação jurisdicional e o exercício do contraditório e da ampla defesa, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Após o cumprimento de tais deliberações pelas partes Requerentes, 

CITEM-SE E INTIMEM-SE as partes Requeridas para conhecimento da ação 

e comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, a ser designada pela Secretaria Judicial, que se realizará 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, consignando 

no mandado as advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da 

audiência de conciliação a ser designada, devendo as partes Requerentes 

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

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003680-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA SIMI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003680-69.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: KARINA SIMI REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

VISTOS, AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA, aventada por KARINA SIMI, 

assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor 

de IUNU EDUCACIONAL S/A (UNIC UNIVERSIDADE DE CUIABÁ), visando 

exclusão de seus dados dos Órgãos de Restrição ao Crédito sob a 

alegando a inexigibilidade do débito que originou a anotação indevida, por 

força do suposto trancamento do curso pela Requerente antes do início do 

semestre letivo. Com pedido de gratuidade da justiça, vieram-me 

conclusos. É o necessário. DECIDO De proêmio, saliento que no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora 

corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é 

medida que se impõe. Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido códex. Analisando as 

provas imbricadas na exordial, é possível constatar a verossimilhança das 

alegações da Autora e os fatos inicialmente comprovados, notadamente a 

existência do pedido de trancamento do curso de graduação, indícios 

robustos que revelam que o valor reputado indevido se refere a taxa de 

rematrícula do semestre em que ocorreu o trancamento do curso pela 

Requerente (2º/2018), somado a inexistência de previsão contratual no 

sentido de que seria devida a taxa de rematrícula do semestre em que 

houve o pedido de trancamento, o qual sequer chegou de ser cursado 

pela Requerente. Assente aqui a probabilidade do direito. Consigno que, a 

despeito de não haver prova concreta da negativação dos dados da 

Requerente, entendo que a existência de cobrança de dívida extrajudicial 

com ameaça restritiva sobre os dados do consumidor, somado defesa 

administrativa da Requerida perante o PROCON, na qual considera devido 

o valor repudiado pela Requerente, sustentam suficientemente um 

provimento jurisdicional preventivo, ante ao evidente risco de dano 

(anotação restritiva sobre os dados da Autora). Ademais, não se pode 

olvidar que em casos desse jaez, a inclusão do nome nos órgãos de 

proteção ao crédito pode gerar abalo comercial à parte Autora, exsurgindo 

na maioria das vezes prejuízos irreparável ou de difícil reparação, além 

dos reflexos negativos que poderá atacar a honra de qualquer cidadão 

cumpridores de suas obrigações. Além do mais, importa evidenciar que ao 

caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do 

§3º do art. 300 do CPC, uma vez que a presente medida não acarretará 

prejuízo à parte Requerida, tendo em vista que se esta provar, 

posteriormente, quando da apresentação de contestação ou mesmo 

durante a fase instrutória, a existência do débito, o lançamento do nome 

do devedor nos referidos cadastros poderá ser novamente realizado. 

ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no art. 300, §2º do CPC, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que a Requerida IUNU 

EDUCACIONAL S/A (UNIC UNIVERSIDADE DE CUIABÁ), SE ABSTENHA de 

lançar anotações restritivas sobre os dados da Autora KARINA SIMI, ou 

sendo o caso EXCLUA no prazo de 48h (quarenta e oito horas) os dados 

da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, 

REFIN e CONGÊNERES), no que concerne ao débito ora discutido 

(Id.28578845), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 - 

CDC), além de recair em multa POR DIA DE DESCUMPRIMENTO que fixo no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte 
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Requerida, para conhecimento da ação e, querendo, apresente sua 

resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, e compareça à audiência de 

conciliação prevista no artigo 334, com as advertências do artigo 335, 

ambos do CPC, a ser designada pela Secretaria Judicial e 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, consignando 

no mandado as advertências legais, inclusive a existência de eventual 

emenda a inicial. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por 

consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas. Autorizo o cumprimento 

desta ordem inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006504-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

RENATA SALES TORTOLA OAB - MT24101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO PIO DA SILVA CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT7202-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1006504-06.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. À vista do documento 

carreado no movimento 21337100, constata-se que houve a abertura de 

inventário do requerido falecido, cujo inventariante é LEANDRO PIO DA 

SILVA CAMPOS. Assim, promova-se a regularização do polo passivo 

desta demanda, para inclusão unicamente de ESPOLIO DE CAIO PIO DA 

SILVA CAMPOS, representado pelo inventariante LEANDRO PIO DA SILVA 

CAMPOS, que deve ser devidamente citado para responder aos termos 

desta demanda. CITE-SE o inventariante supra indicado para responder 

aos termos da peça de ingresso, no endereço: Avenida Tancredo Neves, 

n.º 108, Apartamento 301, Edifício Portal da América, Jardim Kennedy, 

Cuiabá/MT, com as advertências dos artigos 335, inciso III; 231, inciso II; 

336 a 343, todos do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042125-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERIVALDO DE ARAUJO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIM RODRIGUES CAFRUNE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042125-30.2018.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

FRANCISCO ERIVALDO DE ARAUJO SOUZA REU: KARIM RODRIGUES 

CAFRUNE VISTOS, Inicialmente, consigno que a presente demanda está 

“recheada” de manifestações inoportunas, inúteis e desnecessárias, que 

embaraçam sobremaneira a entrega da atividade jurisdicional satisfativa, 

célere e eficaz, chegando ao ponto de violar a natureza especial do 

procedimento eleito “Ação Monitória”. Consigno que, as manifestações 

pessoais e antiéticas produzidas de maneira ofensiva às partes, seus 

procuradores e/ou terceiros estranhos à lide, revelam grave violação ao 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil e o dever de 

urbanidade previsto do Código de Ética e Disciplina da OAB, além induzir 

as próprias partes e o juízo ao erro. Portanto, independente de ter havido 

ou não acesso de advogado ao processo “público” registrado no histórico 

da plataforma, de ser este profissional ligado ou não a qualquer das 

partes, enfim; independente de chegar ao conhecimento, principalmente 

dos patronos das partes, qualquer informação particular inútil à causa de 

pedir, pode autorizar a criação de embaraços processuais através de 

manifestações, informais e desnecessárias, sobretudo com exposição 

fotográfica sem data de emissão e data oficial do registro. A exemplo, 

trago a baila a manifestação do Autor anexada ao Id.21565803, ocorrida 

em 11/07/2019 com documentos de 2018 (e-mail supostamente trocado 

antes da propositura da ação que não instruiu a exordial) e telas de redes 

sociais sem data, completamente em desacordo com o que dispõe o artigo 

384 do CPC, ressaltando o estado civil do Réu e o acesso profissional de 

terceiros, ainda que tal profissional ter sido habilitado nos autos em defesa 

do Requerido. Assim como a manifestação do Id.27272658, em que o 

Autor, reitera o destaque à suposta relação conjugal do Réu e sua 

patrona, por vezes referindo-se “Executados”. Em vista disso, ratifico que, 

condutas dessa natureza, embaraçam e induzem as próprias partes ao 

erro, como é o caso da manifestação do Réu anexada ao Id.27318468, em 

que a subscritora “se insere no polo passivo” em defesa própria e do Réu, 

promovendo manifestação impropria com documentos pessoais que 

desviam totalmente do objeto da demanda, principalmente quando se trata 

de processo especial com matéria de direito (Ação Monitória). Derradeiro, 

chamo a atenção para as manifestações tecnicamente informais e 

improprias, nas quais o representante postulatório se reserva a lançar 

textos isolados na caixa de “edição textual interna do sistema”, em 

desrespeito às normas de redação oficial, de utilização da plataforma 

eletrônica, classificando-se a manifestação processual no conceito de 

“cota marginal” expresso na conduta vedada pelo artigo 202 do CPC. Art. 

202. É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais 

o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente 

à metade do salário-mínimo. Cota nos autos: O objetivo do dispositivo 

alcança apenas as anotações e os comentários de qualquer extensão ou 

natureza, introduzidos nos autos fora do lugar ou da oportunidade 

admissíveis, que, por configurarem abusos, o juiz deve coibir, mas não 

alcança pronunciamentos em que não se vislumbra intenção da parte ou 

de seu patrono em faltar com o respeito devido à justiça ou ao princípio da 

lealdade processual. (Nery Junior, Nelson e OUTRA. Comentários ao 

Código de Processo Civil. Ed.2015. pág.714) Saliento que, tais cotas 

marginais, bem como as manifestações processuais com base em texto 

de lei ab-rogado há aproximadamente 04 (QUATRO) anos, refletem o 

desprezo dos causídicos pela atividade jurisdicional, sobretudo com a 

“JUSTIÇA” e a “CIÊNCIA DO DIREITO”, merecendo ser coibida de maneira 

enérgica por este juízo. ANTE AO EXPOSTO, visando retomar o regular, 

respeitoso e ético prosseguimento do feito, com fulcro no artigo 139, 

inciso I, III e IX do CPC c/c artigo 32 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018: I. 

CERTIFIQUE-SE eventual preclusão do direito de resposta à ação, na 

forma da decisão do Id.25432407. II. NÃO CONHEÇO da manifestação do 

Id.26162980 e seus desnecessários documentos (imagens aleatórias 

denominadas “Fotografia endereço imóvel residencial e escritório casal 

Karim e Angelica”), em que Autor apresentou NESTA AÇÃO as 

“CONTRARRAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO” interposto pelo 

Requerido, COM PEDIDO DE REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por 

manifesta inadequação da via eleita. III. NÃO CONHEÇO das manifestações 

do Requerido juntadas nos Ids.25366107 ao 25564497; 26239019 ao 

26239021; 26239027 ao 27318477; porquanto violam as formalidades 

técnicas impostas aos profissionais do direito e usuários da plataforma; os 

documentos instrutórios não respeitaram as normas internas de 

digitalização e estão ilegíveis; além de o artigo 1.018 do CPC possuir 

contornos técnicos próprios para o seu cumprimento, o que não foi 

respeitado pelo Réu. IV. INDEFIRO o pedido do Autor formulado na 

manifestação do Id.27272658, porquanto a litigância de má-fé invocada, se 

baseia em matéria de fato controvertido, estranhos à exordial e impróprios 

à estreita via eleita (Ação Monitória), além de a base legal recair em texto 

legal revogado há mais de 04 (quatro) anos. V. DETERMINO a 

exclusão/indisponibilidade dos Id.26162980, 25366107 ao 25564497; 

26239019 ao 26239021; 26239027 ao 27318477, e documentos que os 

instruem, os quais deverão ser riscados (retirada a visibilidade dos autos, 

na forma do artigo 32, §4º da Resolução nº03/2018-TP). CERTIFIQUE-SE. 

VI. ADVIRTO as partes e seus respectivos procuradores que, o manejo de 

manifestações tecnicamente, formalmente e eticamente inadequada, 

constitui desrespeito ao jurisdicionado e aos serventuários públicos, 

classificado como ato atentatório à dignidade da justiça, punível nos 

moldes do artigo 77 do CPC, de modo que, doravante, a conduta 

reincidente resultará em comunicação oficial à Ordem dos Advogados do 

Brasil deste Estado, além das penalidades processuais que serão 

aplicadas na resolução desta ação. Cumpridas as determinações, 
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voltem-me conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1048976-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDINO ADAMS (AUTOR(A))

FLAVIA NATIELLY VIEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ALVES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Pje nº1048976-51.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se 

de intitulada “AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” interposta por FLAVIA NATIELLY VIEIRA 

SILVA e SANDINO ADAMS, em desfavor de VALMIR ALVES DOS 

SANTOS, alegando em síntese ser proprietário de um imóvel matriculado 

sob o nº80442 no 6º Serviço Notarial e Registral desta Capital, localizado 

na Rua 73 Lote 03 Quadra 73 bairro CPA IV, 5ª Etapa, nesta Capital, 

supostamente adquirido pelo Réu, tendo este descumprido o contrato 

firmado com os Autores, dando raso a propositura da presente ação 

reivindicatória. Instados a comprovar a alegada hipossuficiência e os 

requisitos legais relativos ao exercício injusto da posse do imóvel pelo 

Réu, (Id.25745521), os Autores emendaram a inicial na forma do 

Id.26756898, ratificando o pedido de tutela provisória mesmo com um 

termo de acordo de desocupação voluntaria do imóvel, entabulado com o 

Réu após a propositura da ação. Vieram-me conclusos. É o necessário. 

DECIDO. De proêmio, no tocante à concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à benesse, de sorte 

que o deferimento do pedido é medida que se impõe. O artigo 1.228 do 

Código Civil de 2002 constitui requisitos para a propositura da ação 

reivindicatória: 1) a prova da titularidade do domínio sobre a coisa 

reivindicada, 2) a individuação desta e, além da indispensável 

identificação, 3) que o réu esteja injustamente na posse do bem. Cumpre 

frisar que a ação reivindicatória tem caráter dominial, em que se discute o 

direito de propriedade na estreita cognição da via eleita, e por isso o 

pedido satisfativo liminar para IMISSÃO NA POSSE, deve ser apreciado à 

luz do regramento da tutela de urgência. A par disso, nos termos do art. 

300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. No caso, em que 

pese os Autores alegarem o exercício da posse indevida pelo Réu, bem 

como sua mora, não vislumbro a presença da probabilidade do direito 

invocado, ante ao aparente contrato de gaveta no qual o Requerido 

recebeu voluntariamente a posse dos Requerentes. Nesse sentido: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - 

INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA 

POSSE DO IMÓVEL PELO JUÍZO SINGULAR - ARGUIÇÃO DE DOMÍNIO – 

DESCABIMENTO – DÚVIDAS ACERCA DA QUALIDADE DA POSSE DO 

AGRAVADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO 

CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Tratando-se de ação típica do proprietário sem posse contra o possuidor 

desprovido de domínio, prevista no art. 1228 do CC/02, a tutela petitória 

pressupõe a coexistência da (a) prova do domínio da coisa reivindicanda, 

(b) individualização do bem e (c) comprovação da posse injusta, restando 

duvidosa ainda o preenchimento deste último requisito.Na hipótese em 

comento, o único requisito que ainda pende dúvida de implemento 

refere-se à comprovação da posse injusta do Agravado, sendo que a 

mera alegação de ausência de título não tem o peso suficiente, neste 

instante, para reconhecê-la como tal.É que existe posicionamento 

contrário sobre essa qualidade da posse do Agravado na Ação de 

Reintegração de Posse nº 1837-58.2012.8.11.0044 e Ação de Interdito 

Proibitório nº 1265-05.2012.8.11.0044, ambas da 1ª Vara da Comarca de 

Paranatinga/MT, com sentença já transitada em julgado. SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) Ademais, conforme ratificado 

na emenda, houve um acordo firmado entre as partes, no qual as partes 

anuíram ser desnecessário qualquer medida judicial para a retomada do 

imóvel pelos Autores, maculando assim a urgência e o interesse 

processual à concessão da liminar vindicada, inexistindo qualquer 

elemento que indique o descumprimento do acordo pelo Requerido. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, visto 

que ausentes os requisitos legais insculpidos no artigo 1.228 do CC c/c 

artigo 300 do CPC. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida inclusive para 

comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, que 

deverá ser designada pela Secretaria, por meio do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência da audiência, que realizar-se-á 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, consignando no mandado as 

advertências legais. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por 

consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Cumpra-se. 

Intimem-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001897-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO NUNES DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001897-42.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

GISELY RODRIGUES MACHADO REU: PAULO FERNANDO NUNES DE 

ALMEIDA VISTOS, De proêmio, saliento que no tocante à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou 

fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que 

se impõe. Assim, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, 

JUNTAR aos autos documentos que constituam o direito da Requerente, 

principalmente: 1) a presença dos requisitos legais impostos ao rito 

especial da consignatória, com inequívoca tentativa frustrada de realizar o 

pagamento ao Requerido; bem como, 2) a existência fidedigna do valor 

supostamente recebido pela Requerente, consistente na cópia integral do 

processo judicial citado na exordial, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, que a proposito, sequer qualificou legalmente as partes. Com fulcro 

no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

da Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para minutar decisão 

de urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001704-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PEDROSO DE MORAES (AUTOR(A))

GRACE EMANUELLE GUERREIRO DIAS ROCATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS OAB - MT17311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº: 1001704-95.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instados os 

litigantes a se manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem 

produzir, ambas as partes requestaram pelo julgamento antecipado da lide. 

E do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito 

está apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a 

dilação probatória, eis que a prova documental colacionada mostra-se 

suficiente o deslinde da questão. Frise-se que as partes não formularam 
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requerimentos concernentes à produção de outras provas. Ante o 

exposto, determino o retorno dos autos conclusos para proferir sentença 

após o decurso do prazo recursal. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003578-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003578-47.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO REU: VIVO S.A. VISTOS, AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DÉBITO C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aventada por LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO 

em desfavor de TELEFONIA BRASIL S.A. / VIVO S/A, visando exclusão de 

seus dados dos Órgãos de Restrição ao Crédito sob a alegação de que 

desconhece o débito que originou a anotação negativa sobre seus dados. 

Com pedido de gratuidade da justiça, vieram-me conclusos. É o 

necessário. DECIDO De proêmio, saliento que no tocante à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou 

fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que 

se impõe. Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do referido códex. Tratando-se de lide que 

tem por base a desconhecimento da origem da cobrança restritiva sobre 

os dados, mostra-se descabido exigir da parte Autora PROVA sobre este 

aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e 

consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada 

à parte Requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito 

postulado. Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que em casos 

desse jaez, a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito pode 

gerar abalo comercial à parte Autora, exsurgindo na maioria das vezes 

prejuízos irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos 

que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas 

obrigações. Além do mais, importa evidenciar que ao caso em apreço é 

totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3º do art. 300 do 

CPC, uma vez que a presente medida não acarretará prejuízo à parte 

Requerida, tendo em vista que se esta provar, posteriormente, quando da 

apresentação de contestação ou mesmo durante a fase instrutória, a 

existência do débito, o lançamento do nome do devedor nos referidos 

cadastros poderá ser novamente realizado. ANTE AO EXPOSTO, com 

fulcro no art. 300, §2º do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA para que a Requerida TELEFONICA BRASIL S.A. / VIVO S/A, 

no prazo de 48h (quarenta e oito horas) EXCLUA os dados da parte 

Autora LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO dos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no que concerne 

ao débito ora discutido (Id.28562943), sob pena de responsabilidade civil e 

criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa POR DIA DE 

DESCUMPRIMENTO que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, para conhecimento da ação e, 

querendo, apresente sua resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, e 

compareça à audiência de conciliação prevista no artigo 334, com as 

advertências do artigo 335, ambos do CPC, a ser designada pela 

Secretaria Judicial e 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, consignando no mandado as advertências 

legais, inclusive a existência de emenda a inicial. Fica a parte Requerente 

intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no 

art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Autorizo o cumprimento desta ordem inclusive pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004072-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HORTIVIDA HORTICULTURA LTDA - ME OAB - 08.760.080/0001-95 

(REPRESENTANTE)

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004072-09.2020.8.11.0041. (k) 

REPRESENTANTE: HORTIVIDA HORTICULTURA LTDA - ME REQUERIDO: 

GLAUBER AUGUSTO SILVA DE JESUS VISTOS, Considerando o 

descumprimento do artigo 319 do CPC, INTIME-SE a parte Autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, ADITAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do 

CPC e artigo 32 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03/2018: 1) QUALIFICAR 

legalmente as partes, indicando inclusive o endereço eletrônico, na forma 

do artigo 319, inciso II do CPC. 2) ESCLARECER qual o rito processual e a 

pretensão meritória, uma vez que na causa de pedir discorre a intensão 

de rescindir o contrato, porém juntou uma suposta notificação extrajudicial 

em que adverte o Réu quanto ao prazo para cumprimento do contrato 

firmado, sem sugerir a rescisão e recebida por terceiro estranho a lide; e, 

por fim, embasou o pedido de tutela provisória no procedimento de 

execução de título extrajudicial; sob pena de indeferimento da inicial ou do 

pedido de tutela provisória. 3) Considerando ainda que, a atual sistemática 

concebida no PJE reforça a necessidade de atuação conjunta dos 

usuários internos (juízes e servidores) e externos (partes, advogados, 

etc...), bem ainda, diante dos inúmeros percalços enfrentados na análise 

dos autos eletrônicos nos casos de emenda da petição inicial, a fim de 

evitar trabalho desnecessário para todos os usuários (analisar as duas 

petições - a inicial e a emenda) e otimizar o fluxo normal do processo, 

DETERMINO à parte Autora que apresente NOVA PETIÇAO inicial, 

nomeando o arquivo, juntado em “PDF” como “EMENDA SUBSTITUTIVA DA 

PETIÇÃO INICIAL”. 4) Ressalvo que com a apresentação da NOVA petição 

inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser substituída SERÁ 

riscado e seu conteúdo não estará mais disponível para 

visualização/consulta, DEVENDO a parte Autora indicar com clareza quais 

os números dos Ids indispensáveis que permanecerão nos autos, sob 

pena de exclusão de oficio e/ou extinção sem resolução do mérito. 

Comprovado o recolhimento, voltem os autos conclusos para análise de 

pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003595-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CILBENE SOARES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA FERREIRA OAB - MT21141/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº: 1003595-88.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Instados os litigantes a 

se manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, 

ambas as partes silenciaram a respeito. Do exame do conjunto probatório 

apresentado, entendo que este feito está apto a receber julgamento 

antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória, eis que a prova 

documental colacionada mostra-se suficiente para o deslinde da questão. 

Frise-se que as partes não formularam requerimentos concernentes à 
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produção de outras provas. Ante o exposto, determinando o retorno dos 

autos conclusos para proferir sentença após o decurso do prazo 

recursal. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001183-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-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):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1001183-87.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Considerando a 

constatação de que os documentos pessoais do Autor estão ilegíveis, 

concedo-lhe o prazo de 15(quinze) dias para que providencie a juntada 

dos referidos documentos devidamente nítidos, sob pena de extinção 

desta demanda, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

IV, do CPC. Intimem-se e cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1040788-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MAYCO DE FIGUEIREDO MARTINS (AUTOR(A))

VACY SANTOS DA SILVA FILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ruy Nogeira Barbosa (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1040788-06.2018.8.11.0041(p) VISTOS EM SANEADOR, Da análise 

dos argumentos declinados pelas partes, verifico que restou demonstrado 

que a pretensão de USUCAPIÃO já foi anteriormente ajuizada pela 

Requerente e que tramitou na 5ª Vara Civel desta Capital, sob o código nº 

397953, cujo processo foi extinto sem resolução do mérito. Nesse 

contexto, não há como se afastar a incompetência absoluta deste juízo 

para processar e julgar o presente feito, pois, como se trata de mera 

reiteração de pedidos, deve ser observado o disposto no art. 286, II, do 

CPC, que prevê a distribuição por dependência da ação anterior. In verbis: 

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer 

natureza: I – (omissis); II - quando, tendo sido extinto o processo sem 

resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da 

demanda; Não bastasse isso, verifico ainda que a parte Requerida juntou 

no id. 24854567 o voto proferido no Recurso de Apelação 

n.001523-19.2010.8.11.0041, interposto nos autos da Ação de Imissão na 

Posse por ele interposta e que tramita naquele mesmo juízo da 5ª Vara 

Cível (código n.429224), cuja controversa envolve o mesmo imóvel que a 

parte ora Requerente pretende usucapir. Infere-se que no referido 

recurso foi afastada a tese defensiva quanto ao reconhecimento do direito 

de usucapião do imóvel pela parte ora Requerente e por consequência, 

aquela demanda de imissão na posse intentada pelos ora Requeridos foi 

julgada procedente; Assim, por se tratar de norma de natureza cogente, 

imperioso assegurar a observância do principio do juiz natural e da 

perpetuação da jurisdição, de modo a evitar o direcionamento do processo 

a um outro juízo que não aquele que entendeu pelo insucesso da primeira 

demanda, sobretudo considerando a necessidade do juízo competente 

analisar se a questão lançada entre as mesmas partes e o mesmo imóvel 

estaria abarcada pela eficácia da coisa julgada material. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 286, II do CPC, reconheço de ofício a 

incompetência deste juízo em decorrência da Ação de Usucapião 

anteriormente ajuizada pela parte Requerente perante a 5ª Vara Cível 

desta Capital, determinando, por conseguinte a redistribuição do presente 

fei to àquele juízo por dependência ao processo n. 

31475-53.2009.811.0041(código nº 397953). Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023962-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1023962-02.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Atento ao 

disposto no art. 357, do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e 

organização do processo. Não foram arguidas matérias de ordem 

preliminar. Estando as partes bem representadas, presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, entendida como direito 

abstrato, e, não havendo mais preliminares para análise, dou o processo 

por saneado. Fixo como pontos controvertidos, a contratação pela Autora 

ou por terceira pessoa (ocorrência de fraude) do cartão de crédito junto 

ao banco requerido; se são ou não devidos os danos morais pleiteados na 

inicial. Ambas as partes pretendem produzir prova pericial grafotécnica, 

cujo pleito desde já DEFIRO, por entender indispensável ao deslinde da 

demanda. Para tanto, NOMEIO como Perita do Juízo Luciana Dias Correa, 

que pode ser localizada no endereço: Rua G, nº 144, Ed. Caravelas, Apto 

1202, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, fone: 9602-7766, nesta Capital, 

o qual cumprirá o encargo, sob a fé de seu grau, independente de 

compromisso, devendo apresentar o laudo pericial no prazo de 30(trinta) 

dias após o início dos trabalhos. A perícia grafotécnica deverá ser 

realizada nas Propostas de Adesão apresentadas pelas partes, com o 

objetivo de esclarecer se foi ou não assinado pela Requerente. Intimem-se 

as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, arguirem 

impedimento ou suspeição da profissional nomeada, sob pena de 

preclusão, bem como para, no mesmo prazo, querendo, apresentarem 

quesitos e assistente técnico, (artigo 465, § 1º do CPC). Em seguida, 

intime-se a perita nomeada para em 05(cinco) dias, dizer se aceita o 

encargo e apresentar proposta de honorários, condizente com o trabalho 

a ser desenvolvido, nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC. 

Posteriormente, em igual prazo, digam as partes sobre a proposta 

honorária e, havendo concordância, deposite o requerido, 50%(cinquenta 

por cento) do valor dos honorários, ficando desde já, autorizado a expert 

a levantar a metade do depósito, no início dos trabalhos. A parte dos 

honorários periciais que compete à Autora será custeada pelo Estado, 

pois beneficiária de Justiça Gratuita, ou seja, após a apresentação do 

laudo pericial, será expedida em favor do perito, certidão com o valor dos 

honorários periciais que ainda lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, - artigo 507, §2º e §3º da CNGC. Entrementes, 

convém lembrar que de acordo com o artigo 95 do CPC, os honorários do 

perito são adiantados pelas partes que requereram a prova pericial, sendo 

certo que, ao final da lide, o vencedor poderá reaver da parte sucumbente 

a quantia que adiantou ao profissional, salvo se beneficiária de Justiça 

Gratuita. Na sequência, agende-se com o expert a data de início dos 

trabalhos, intimando-se as partes, certificando a ocorrência nos autos. 

Com a apresentação do Laudo em Juízo, sobre ele manifestem-se as 

partes, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Intimem-se e cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049431-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE SOUZA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO OAB - MT25008/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049431-16.2019.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

GERSON DE SOUZA MOURA REU: CLARO S.A. Pje 

nº1049431-16.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS, aviada por GERSON DE SOUZA MOURA em 

desfavor de CLARO S/A - MT na qual a parte Autora objetiva, em sede de 

tutela de urgência: [...] b) O deferimento da antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência, liminarmente, com envio de oficio à requerida para 

efetivar o desbloqueio da linha 65.9.9200-5899 restabelecendo o 

parcelamento, ou realizando outro com abatimento das parcelas já 

adimplidas no valor de R$ 69,72 consoante colacionadas alhures. [...] (sic 

Id.17919818 pág.12) Concedida a justiça gratuita e determinado o 

Requerente trouxesse aos autos documentos capazes de constituir o seu 

direito, notadamente os documentos unilaterais produzidos em desacordo 

com o artigo 384 do CPC (Id.25752076), tendo o Autor emendado a inicial 

na forma do Id.26478671, desacompanhado da ata notarial de que trata o 

Código de Ritos. Vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO. Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. In casu, não vislumbro a 

presença da probabilidade do direito do Autor, que justifique o deferimento 

da medida de urgência vindicada, ao menos nesta prematura fase 

processual. Isto porque, observo que o Requerente anexou como prova 

da suposta interrupção dos serviços pela Requerida, mensagens de texto 

sem corroborar de maneira inequívoca qual o terminal de origem, mesmo 

lhe sendo oportunizado emendar a exordial a fim de trazer aos autos a 

ratificação oficial do conteúdo registrado. Além disso, inexiste qualquer 

indícios que comprovem a tentativa de acesso ao suposto boleto do 

parcelamento diretamente no site da Ré, através da senha de acesso e 

informações constantes no extrato do acordo reclamado. Assim, 

considerando que o Requerente se reservou em repetir a narrativa fática 

e a juntada dos documentos colacionados na exordial, desacompanhado 

de qualquer prova cognoscível liminarmente acerca dos fatos, 

principalmente pelo fato de o suposto bloqueio dos serviços não ter 

impedido o recebimento de mensagem, aliado a propositura da ação muito 

tempo depois da alegada interrupção e do vencimento da terceira parcela 

do acordo, entendo prudente oportunizar o exercício do direito de defesa 

pela Requerida, porquanto ausente a probabilidade do direito que sustente 

a medida vindicada. Oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados para a concessão da tutela de urgência são 

concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória e dispensa a análise da presença dos demais 

requisitos, impondo-se a triangulação do feito e a devida instrução 

processual, com o exercício do contraditório e ampla defesa a fim de que 

o juízo forme seu livre convencimento. Ademais, a presente decisão não 

possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a 

presença dos requisitos através de pedido adequadamente fundamentado 

e comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a 

qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda a inicial do 

Id.26478671 e, por não estarem presentes os pressupostos previstos no 

art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado 

na inicial. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da 

ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, conteste a demanda, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil, bem como a existência de emendas a inicial. Por 

derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á 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, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059816-23.2019.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: BMM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 

REQUERIDO: GEOLOGIA MINERACAO E ASSESSORIA LIMITADA - ME 

VISTOS, RECEBO A EMENDA A INICIAL do Id.27541323, em que a 

Requerente comprovou o recolhimento das custas processuais de 

distribuição da ação. Conseguinte, observo que a petição inicial padece de 

vício subjetivo acerca do real interesse de agir da parte Autora. Isto 

porque, o procedimento especial do protesto judicial do artigo 867 do 

CPC/73, foi substancialmente modificado, constituindo-se atualmente na 

parte final do §2º do artigo 726 e no artigo 301 do CPC: CPC/15 Art. 301. A 

tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante 

arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra 

alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do 

direito. Artigo 726. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua 

vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante poderá notificar 

pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhes ciência de 

seu propósito. § 1º Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao 

público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada e 

necessária ao resguardo de direito. § 2º Aplica-se o disposto nesta 

Seção, no que couber, ao protesto judicial. CPC/73 Artigo 867. Todo 

aquele que desejar prevenir responsabilidade, prover a conservação e 

ressalva de seus direitos ou manifestar qualquer intenção de modo formal, 

poderá fazer por escrito o seu protesto, em petição dirigida ao juiz, e 

requerer que do mesmo se intime a quem de direito. Observe que, o atual 

dispositivo é claro quando assevera que, o protesto judicial subsiste, no 

que couber, na “Seção II – Da Notificação e da Interpelação” e nas 

disposições gerais do “Título II – Da Tutela de Urgência”, bem como que, a 

disposição “poderá fazer por escrito o seu protesto” do CPC/73 foi 

revogada. Com efeito, a cautelar de protesto interruptivo de prazo 

prescricional, na roupagem de procedimento especial não foi 

recepcionada, de modo que atualmente, para que se utilize o procedimento 

previsto no §2º do artigo 726 do CPC/15, é indispensável que o postulante 

demonstre o legítimo interesse de agir, ou seja, utilidade/necessidade 

daquele meio processual. Insta grafar que, mesmo na legislação revogada, 

havia expressa disposição legal no sentido de que, caso o protesto 

resultasse em impedimento realização de negocio licito pelo 

devedor/protestado, principalmente em caso de dúvida, deveria ser 

indeferida petição inicial, tal o comando do artigo 869 do CPC/73, sem 

recepção no atual CPC/15: Art. 869. O juiz indeferirá o pedido, quando o 

requerente não houver demonstrado legítimo interesse e o protesto, dando 

causa a dúvidas e incertezas, possa impedir a formação de contrato ou a 

realização de negócio lícito. Feitas estas considerações, consabido que, o 

instituto da prescrição tem o importantíssimo escopo de pacificação social, 

agregando segurança jurídica e previsibilidade diante da inércia da parte 

quanto ao exercício de seu direito. Tutela-se, assim, a legítima expectativa 

gerada na parte ex adversa diante da inação por lapso temporal 

considerável e regulamentado legalmente. Esse entendimento é 

corroborado pelo magistério de Pontes de Miranda, ao afirmar que a 

prescrição "serve à segurança e à paz pública, para limite temporal à 

eficácia das pretensões e das ações" (in Tratada de Direito Privado. 

Ed.2000). Do contrário, ao invés de a prescrição consolidar a pacificação 

social, imbui-se no espírito dos jurisdicionados um sentimento de injusta 

surpresa, oposta àquele mote de previsibilidade almejado, fazendo do 

processo quase que uma armadilha para as partes, na medida em que, 

visando maquiar sua inércia processual, o credor/litigante lança mão do 

protesto para interromper o prazo prescricional, sem qualquer justificativa 

que pudesse legitimar o decurso do primeiro prazo prescricional in albis. 

Destarte, em outras palavras, o juiz deverá indeferir o pedido, quando não 

demonstrado o legítimo interesse ao protesto, o que no caso em comento, 

representa a elucidação da justa causa que impediu o exercício do direito 

ameaçado em tempo hábil. Assim, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do 
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CPC, JUNTAR aos autos, prova constitutiva do legítimo interesse de agir 

para interromper do prazo prescricional, devendo trazer aos autos 

elementos que ampare o injusto decurso do primeiro prazo in albis, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo supra, voltem 

os autos conclusos para minutar decisão com pedido de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1047732-87.2019.8.11.0041. (k) 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO EXECUTADO: 

VANILZA DE SOUZA LOPES - ME, VANILZA SOUZA LOPES VISTOS, No 

caso, a parte Autora COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO 

DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO deduziu 

como causa de pedir refere-se a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 

consistente Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito – Pessoa 

Jurídica firmado com a parte Requerida, sendo o objeto da social da 

Autora: Art. 7º A Cooperativa, por integrar o Sicoob e estar filiada ao 

Sicoob Central MT/MS, está sujeita às seguintes regras: I. aceitação da 

prerrogativa do Sicoob Central MT/MS representá-la nos relacionamentos 

mantidos com o Banco Central do Brasil, o Sicoob Confederação, o Banco 

Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob), o Fundo Garantidor do 

Cooperativismo de Crédito (FGCoop) ou com quaisquer outras instituições 

públicas e privadas quando relacionadas às atividades do Sicoob Central 

MT/MS; A par disso, a natureza jurídica do contrato supostamente 

entabulado entre as partes, fiscalizado pelo Banco Central do Brasil, 

implica na consequente atração jurisdicional desta ação em favor das 

Varas Especializadas de Direito Bancário, vejamos: Lei Complementar 

nº130/2009 Dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo Art. 

1o As instituições financeiras constituídas sob a forma de cooperativas de 

crédito submetem-se a esta Lei Complementar, bem como à legislação do 

Sistema Financeiro Nacional - SFN e das sociedades cooperativas. § 1o 

As competências legais do Conselho Monetário Nacional - CMN e do 

Banco Central do Brasil em relação às instituições financeiras aplicam-se 

às cooperativas de crédito. Art. 12. O CMN, no exercício das 

competências que lhe são atribuídas pela legislação que rege o SFN, 

poderá dispor, inclusive, sobre as seguintes matérias: [...] § 2o O Banco 

Central do Brasil, no exercício de sua competência de fiscalização das 

cooperativas de crédito, assim como a entidade que realizar, nos termos 

da regulamentação do CMN, atividades de supervisão local podem 

convocar assembléia geral extraordinária de instituição supervisionada, à 

qual poderão enviar representantes com direito a voz. Provimento 

nº04/2008/CM Art. 1º - Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 

da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no 

art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação 

às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a serem denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar 

por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de 

abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento 

mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de 

duplicata; financiamento; inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos 

vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas 

promissórias e as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência 

dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em 

que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano 

moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Resolução TJ-MT/OE 

nº02/2019 Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, mediante distribuição alternada e igualitária 

com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário. Por 

derradeiro, o artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a incompetência 

absoluta deve ser declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, considerando a 

regra do art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM c/c Resolução 

TJ-MT/OE nº02/2019, bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e 

julgar o presente feito, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para uma das Varas Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as 

baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036661-88.2019.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: GIANNI LAMONACA, ANA MARTHA THEODORO 

LAMONACA REQUERIDO: BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA VISTOS, AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE 

QUANTIAS PAGAS aviada por GIANNI LAMONACA e ANA MARTHA 

THEODORO LAMONACA em face de BARU 21 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA na qual postula a parte Requerente em sede de tutela 

de urgência que seja declarada a rescisão do negócio com a produção 

imediata dos seus efeitos impeditivos de cobrança, em razão de suposta 

dificuldade financeira que teria inviabilizado a manutenção do contrato 

para aquisição imobiliária firmado com a Requerida. Deferida a gratuidade, 

foi oportunizado aos Autores emendar os documentos instrutórios na 

forma da decisão do Id.25440719, pleito atendido na emenda do 

Id.26228719. É o necessário. DECIDO O pedido de tutela de urgência está 

disciplinado no Título II do CPC/2015, cujo art. 300 exige para o deferimento 

da medida, que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 84, §3º, confere ao juiz o poder de 

antecipar os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Inicialmente, consigno que, o caso em apreço, consoante 

reiterada jurisprudência, é de consumo, devendo submeter-se aos ditames 

da Lei Consumerista. Os documentos corroborados nos autos sinalizam 

que de fato há uma relação jurídica entabulada entre as partes e as 

inúmeras tentativas manutenção do contrato pelos Autores, com a efetiva 

comunicação rescisória declarada na exordial, a qual foi recusada pela 

Ré, conforme se verifica na emenda recebida. Quanto aos motivos da 

rescisão objetivada pela Autora, entendo ser matéria de mérito que 

merece maior dilação probatória, inexistindo por ora motivos para se 

obstar a rescisão do contrato desde logo, não apenas pela sua natureza 

sinalagmática, mas, precipuamente, do disposto no art. 54, §2º, do CDC, 

restando ao julgador, na sentença, decidir sobre qual das partes lhe deu 

causa e quanto aos pedidos de cunho indenizatório. Corroborando com a 

probabilidade do direito, temos ainda a Súmula 543 do Superior Tribunal de 

Justiça que reza, por analogia, o caso em comento: Na hipótese de 

resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, 
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em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento. No tocante ao perigo de dano, igualmente perfaz 

demonstrado, na medida em que a postergação da rescisão contratual 

além de onerar a Requerente, implicará no desfalque financeiro para 

ambas as partes, notadamente aos Autores/consumidores que sofrem a 

restrição de seus dados em razão de negócio jurídico que caminha para a 

formal rescisão contratual, incorrendo em claro prestigio ao 

locupletamento ilícito por parte da Requerida caso seja mantida a relação 

jurídica e seus efeitos. Assim, não havendo interesse na manutenção do 

contrato, afigura-se razoável declarar rescindida a avença, com a 

suspensão dos efeitos da inadimplência da Autora, como exemplo, a 

cobrança de impostos xe outros encargos, sobretudo registro negativo do 

débito sobre os dados da Requerente, ressalvando que o marco inicial 

para o desfazimento do negócio será fixado em sentença, após a 

instrução do feito. Por derradeiro, no que atine a reversibilidade da medida, 

como dito, o desfazimento do negócio, seja por desistência voluntária ou 

motivada, é um direito do consumidor, não havendo obste/prejuízo ao 

reconhecimento da vontade da Requerente neste momento processual. Ao 

passo que, a suspensão da cobrança dos débitos e seus efeitos, da 

mesma forma, não revela dano e ampara a eficácia do provimento 

jurisdicional final, porquanto os atos coercitivos para recebimento do valor 

podem ocorrer a qualquer tempo em caso de improcedência da ação; não 

se olvidando ao fato de a Requerida, pelo que consta, detém o saldo 

restituível à Requerente, o que por si cauciona indiretamente, eventual 

prejuízo financeiro existente à Ré, o que afasta qualquer arguição de 

irreversibilidade da medida. ANTE O EXPOSTO, recebo a emenda a inicial 

do Id.26228719, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

perquirida pela parte Requerente, para o fim de: 1) DECLARAR a imediata 

rescisão da proposta de compra entabulada entre os Autores GIANNI 

LAMONACA e ANA MARTHA THEODORO LAMONACA e a Ré BARU 21 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Contrato de Venda e Compra do 

Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Financiamento com Alienação Fiduciária, 

para a aquisição da Unidade Autônoma localizada na quadra 08 lote 43, do 

Condomínio Belvedere II, situado no bairro Jardim Imperial nesta Capital 

(Id.22825400), cujos efeitos temporais (início da rescisão) serão fixados 

por oportunidade da sentença. 2) SUSPENDER a cobrança das taxas 

condominiais e de manutenção, impostos e outros encargos que 

eventualmente existirem em desfavor dos Autores, devendo a Requerida 

se ABSTER de enviar os dados da Requerente aos órgãos de proteção ao 

crédito relativo aos débitos oriundos do contrato rescindido, até o deslinde 

do feito (ou EXCLUA em caso de já haver a negativação), sob pena de 

multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), por eventual 

descumprimento desta ordem. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação, cumprimento da ordem e, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 

335, do Código de Processo Civil, bem como a existência de emendas a 

inicial. Derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual 

do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á 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, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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ILLIANI DE MELLO FLORENCIO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BATISTA RAMOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA OAB - MT15650-O 

(ADVOGADO(A))

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES OAB - 

MT15907/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1047070-26.2019.8.11.0041. (k) 

EMBARGANTE: ILLIANI DE MELLO FLORENCIO EMBARGADO: MARCO 

ANTONIO BATISTA RAMOS VISTOS, Certificada a INTEMPESTIVIDADE no 

Id.27865391, nos termos do artigo 918, I do CPC, REJEITO LIMINARMENTE 

os EMBARGOS A EXECUÇÃO interposto por ILLIANI DE MELO FLORENCIO 

nos autos da EXECUÇÃO nº1002824-76.2018.8.11.0041. Após, 

translade-se cópia da presente decisão naqueles autos, e preclusa a via 

recursal, arquive-se o presente, observando as formalidades legais. Sem 

custas e honorários advocatícios por não ter sido angularizada a relação 

processual. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032685-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA DA SILVA OAB - MT22787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE GONCALVES OAB - SP0131351A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032685-10.2018.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: CRISTIANY DA SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: AMBEV 

S.A. VISTOS, REJEITO o descumprimento da tutela de urgência vindicado 

pela parte Autora (Id.23553195 e Id.24685785), uma vez que o protesto 

reputado indevido recai sobre a pessoa jurídica representada pela 

Requerente, que não faz parte da lide. Certifique-se eventual decurso do 

prazo para a parte Autora especificar as provas que pretende produzir, 

após conclusos para saneamento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1050726-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE ATALIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1050726-88.2019.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: FRANCISCO JOSE BORGES PEREIRA REQUERIDO: 

CONDOMINIO VIVENDAS CAMPESTRE ATALIA VISTOS, RECEBO as 

EMENDA DA INICIAL juntada no Id.26686281 para juntada de documentos a 

fim de amparar o pedido de gratuidade da justiça formulado na exordial. 

Pois bem. O artigo 98 e seguintes do CPC condiciona a prestação da 

assistência judiciária gratuita, mediante comprovação de insuficiência de 

recursos. Nesta linha, na hipótese de o Magistrado ser levando à dúvida 

quanto à condição financeira da parte, deve determinar que faça a prova 

constante do artigo 99, § 2º do CPC, que, a meu ver, sobre o assunto é 

exauriente. Logo, não prevalece a hermenêutica da Lei nº 1.060/50, no 

tocante a comprovação da condição de miserabilidade exigida para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça. Daí por que incide, a meu 

ver, o regramento de que a parte precisa comprovar se o juiz assim o 

determina. Portanto, a mitigação a este direito pode ocorrer com a 

constatação de prova contrária à existência dos requisitos essenciais 

para a concessão do benefício, cabendo ao juiz analisar o caso em 

concreto. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

engajado neste Estado e, consequentemente por este juízo: PROCESSUAL 

CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO 
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FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 4º, § 1º, da 

Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 

estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de 

hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão 

do benefício de gratuidade de justiça. 2. Na falta de impugnação da parte 

ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da 

declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da 

condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da 

alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta 

Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de 

ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de 

justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" 

(AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 4. Hipótese em que o recurso especial 

encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal 

de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente 

poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - SITUAÇÃO 

FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A MISERABILIDADE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo a prova inequívoca a 

convencer da verossimilhança das alegações visto que os documentos 

apresentados não denotam a real impossibilidade financeira, ou que tal 

importará em comprometimento de certa maneira a impossibilitá-lo de arcar 

com as custas, sem prejuízo de seu sustento, a fim de subsidiar a 

concessão da gratuidade da justiça, esta deve ser indeferida. A 

assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente 

pode ser deferida quando comprovada efetivamente a condição especial 

por que passa a parte, o que não se vislumbra no caso em apreço.“[...] 3. 

O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a 

pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com 

as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de 

sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte 

contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o 

magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que 

infirmem a hipossuficiência do requerente[...]”. (AgRg no AREsp 

831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

17/03/2016, DJe 12/04/2016). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, 

Publicado no DJE 25/09/2017) Destarte, compete ao juízo a análise do 

caso concreto e o livre convencimento motivado que separe o 

jurisdicionado que é pobre na forma da lei, do jurisdicionado que alega 

estar pobre na forma da lei. O primeiro grupo (é hipossuficiente) composto 

por indivíduos sem renda ou com rendimento suficiente para suprir as 

necessidades básicas de subsistência própria e de sua família, mas 

precisa da intervenção judiciária para defesa do seu direito, não tendo 

como dispor das despesas judiciárias de acesso a justiça; e o segundo 

grupo (alega ser hipossuficiente) composto por indivíduos que possui 

renda para suprir suas necessidades básicas de subsistência e 

despesas extraordinárias de cunho estritamente pessoal disponíveis, nas 

quais voluntariamente não estão incluídas as custas processuais de 

acesso a justiça, porém, igualmente ao primeiro grupo, precisam do 

provimento jurisdicional eficiente e satisfativo para defender seus direitos. 

Portanto, a presunção de hipossuficiência existente na legislação atual 

(artigo 98 e artigo 99, do CPC), assim como ocorria na Lei nº 1.060/50, é 

relativa, não constituindo empecilho à averiguação, por parte do 

Magistrado e frente a cada caso concreto, da efetiva impossibilidade do 

postulante de arcar com as custas do processo. Logo, filiado ao controle 

de jurisdição paritário, no caso dos autos, a omissão quanto a renta 

mensal real do Autor, aliado aos documentos parcialmente legíveis 

anexados à emenda do Requerente, cuja qualificação é servidor público, 

não corroboram com a hipossuficiência financeira exigida em lei, razão 

porque, considerando os fundamentos de análise do pedido de gratuidade 

da justiça, aliado às provas produzidas nos autos e a comprovada 

existência de bens incompatíveis com a condição de hipossuficiência 

exigida em lei, entendo inviável a concessão da gratuidade da justiça ao 

Requerente. Importa grafar que pedidos de gratuidade/exoneração parcial 

constituem proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos 

que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério 

desse benefício, como exigência de uma justiça administrável, que possa 

se autossustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a 

todos, indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não 

possam despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um 

processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento 

no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de 

gratuidade formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 

Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito. Decorrido o prazo supra, voltem os 

autos conclusos para minutar decisão com pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1055281-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA SILVA LIMA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL APARECIDO LIMA CAMPOS OAB - SP337841 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR (EMBARGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1055281-51.2019.8.11.0041. (k) 

EMBARGANTE: ALESSANDRA DA SILVA LIMA DOS SANTOS 

EMBARGADO: JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR VISTOS, Certificada a 

tempestividade dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por ESPÓLIO DE 

ADRIANO CUNHA DOS SANTOS nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL nº1017231-24.2017.8.11.0041, que lhe move JAIR 

CAMILO DE SOUZA JUNIOR, passo a análise do pedido de efeito 

suspensivo e do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça. No que tange ao pedido de aplicação do efeito suspensivo 

formulado pela Embargante aos embargos do devedor, necessário 

inicialmente esclarecer que, o juiz somente poderá conceder tal pedido, se 

demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a 

segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e 

suficiente; e c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, 

que dão plausibilidade à sua procedência (fumus boni iuris), bem como o 

perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou 

incerta reparação (periculum in mora), requisitos esses que dão ensejo à 

concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300 do CPC). Portanto, 

em regra a oposição de embargos pelo devedor não suspende a 

execução, salvo se o magistrado, a pedido da parte e após analisar o 

caso contrato, entender estarem presentes os requisitos necessários à 

concessão do efeito, in verbis: CPC Art. 919. Os embargos à execução 

não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 

Acerca do tema, a doutrina majoritária se posiciona da seguinte forma: 

Não há qualquer exigência legal de que o pedido de concessão de efeito 

suspensivo em embargos deva ser feito em sede de petição inicial, sob 

pena de preclusão. As razões que levam ao pedido de suspensão da 

execução podem surgir em momento posterior à apresentação dos 

embargos, tendo em vista o próprio caráter acautelatório da medida, cujos 

requisitos são praticamente os mesmos exigidos para a concessão das 

tutelas de urgência. [...] Ainda que relevantes os fundamentos dos 

embargos, a falta de garantia ao juízo (penhora, depósito ou caução) 

impede a suspensão da execução. (NEGRÃO, Theotonio e OUTROS. 

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. – 47. ed. atual. 

e reform. – São Paulo: Saraiva, 2016. Pág.823) (grifei) Importa grafar que, 

os elementos exigidos pelo artigo 919, §1º do CPC, são cumulativos, de 

modo que a ausência de qualquer deles (requisitos para concessão da 

tutela provisória e garantia da execução) por si só inviabiliza a concessão 
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do pedido. Nesta senda, para o deferimento da tutela provisória de 

urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência, em especial a de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do artigo 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. In casu, a execução em apenso não se encontra 

garantida por penhora, não havendo, assim, possibilidade de concessão 

do efeito suspensivo pleiteado pelo embargante. Lado outro, a simples 

possibilidade de existir excesso de execução também não é capaz de 

sobrestar o feito executivo, notadamente porque sua análise depende do 

exame mais acurado dos documentos imbricados nos autos, 

garantindo-se ainda o contraditório. Dessa forma, RECEBO OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO sem aplicar-lhe efeito suspensivo, por não 

estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, §1° do CPC. 

INTIMEM-SE os Embargados, na pessoa de seu procurador, para, 

querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 920 do 

CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. DETERMINO ainda, a associação do presente feito 

ao autos da execução supra epigrafada, certificando a ocorrência, 

devendo ainda ser habilitado no sistema os r. causídicos da parte 

Exequente no polo passivo da lide. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1061543-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. M. C. (REQUERENTE)

DOLORES JEVENEZ DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061543-17.2019.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: DOLORES JEVENEZ DE MORAES, M. M. D. M. C. VISTOS, A 

presente demanda relaciona-se à suprimento judicial sobre direitos 

decorrentes do exercício do poder familiar (Autorização Judicial de 

Suprimento de Autorização Paterna para viagem internacional), o que 

revela a incompetência deste juízo para processar e julgar o feito, 

conforme dispõe o artigo 148 do ECA e a Resolução nº02/2019 – TJMT/OE 

nos seguintes termos: Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao 

adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei 

forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou 

do Estado; II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III - em 

razão de sua conduta. Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é 

competente para: I - conhecer de representações promovidas pelo 

Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a 

adolescente, aplicando as medidas cabíveis; II - conceder a remissão, 

como forma de suspensão ou extinção do processo; III - conhecer de 

pedidos de adoção e seus incidentes; IV - conhecer de ações civis 

fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança 

e ao adolescente, observado o disposto no art. 209; V - conhecer de 

ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, 

aplicando as medidas cabíveis; VI - aplicar penalidades administrativas 

nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou 

adolescente; VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho 

Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Parágrafo único. Quando se tratar 

de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente 

a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: a) conhecer de 

pedidos de guarda e tutela; b) conhecer de ações de destituição do poder 

familiar , perda ou modificação da tutela ou guarda; c) suprir a capacidade 

ou o consentimento para o casamento; d) conhecer de pedidos baseados 

em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder 

familiar; e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando 

faltarem os pais; f) designar curador especial em casos de apresentação 

de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou 

extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente; g) 

conhecer de ações de alimentos; h) determinar o cancelamento, a 

retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. Vara Esp. 

da Infância e Juventude Competência prevista no art. 148, I a VII e 

Parágrafo único, alíneas a, b, c, d, e, f, g e h da Lei nº. 8.069, de 13/7/90 – 

nos casos previstos no art. 98, I a III do mesmo diploma legal, bem como as 

cartas precatórias cíveis de sua competência. Assim sendo, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Juízo Competente (Vara Especializada da Infância e 

Juventude). Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1052273-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052273-66.2019.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA REU: AGEMED SAUDE 

S/A VISTOS, RECEBO A EMENDA A INICIAL do Id.26880473 e, 

consequentemente, acolho o pedido de reconsideração, para fim de 

submeter o pleito provisório à análise, pois bem. Consigno que, para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. In casu, não vislumbro a 

presença da probabilidade do direito da Autora, que justifique o 

deferimento da medida de urgência vindicada, ao menos nesta prematura 

fase processual. Isto porque, o objeto da tutela provisória se confunde 

com o mérito final da ação e a exigibilidade do crédito é tema 

completamente controvertido, na medida em que se mostra temerário a 

concessão de tutela demasiadamente onerosa, que reclama o exercício do 

direito de defesa para que seja constituído o título exequível. Oportuno 

pontuar que os pressupostos supramencionados para a concessão da 

tutela de urgência são concorrentes, de forma que a ausência de um 

deles inviabiliza a pretensão antecipatória e dispensa a análise da 

presença dos demais requisitos, impondo-se a triangulação do feito e a 

devida instrução processual, com o exercício do contraditório e ampla 

defesa a fim de que o juízo forme seu livre convencimento. Ademais, a 

presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de 

sorte que, demonstrado a presença dos requisitos através de pedido 

adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este 

provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, 

recebo a emenda a inicial do Id.26880473 e, por não estarem presentes os 

pressupostos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA 

DE URGÊNCIA formulado na inicial. Cumpra-se na forma determinada no 

Id.26607639, advertindo a Requerida acerca da existência de emenda a 

inicial no ato de comunicação oficial sobre a existência da lide. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1054824-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GONCALVES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA OAB - MT27371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE LEMES (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054824-19.2019.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

ELIANA GONCALVES RIBEIRO REU: FELIPE LEMES VISTOS, AÇÃO DE 

MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR aviada por ELIANA 

GONÇALVES RIBEIRO em face de FELIPE LEMES, objetivando a 

manutenção na posse de imóvel urbano supostamente invadido pelo Réu. 

Instada a comprovar a alegada condição de hipossuficiência 

(Id.26441920), a Requerente emendou a inicial na forma do Id.26493690, 

Id.27254013 e Id.27255483, dando raso ao presente juízo de 
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admissibilidade da ação. Pois bem. Analisando detidamente o objeto da 

presente demanda, verifico que a Requerente não se ateve às regras 

internas de distribuição de competência material neste Estado, mormente a 

existência de vara especializada em conflito possessório individual urbano 

nesta Capital. Consoante a isso, autorizado pelo artigo 44 do CPC, a Corte 

Estadual de Justiça, estabeleceu a competência jurisdicional do Estado de 

Mato Grosso nos moldes delineados pelo Provimento nº.04/2008/CM, 

redefinido pela Resolução TJ-MT/OE nº02/2019, o qual fixou jurisdição 

especializada para as ações que versam sobre a matéria imbricada na 

exordial, in verbis: 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário 

Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários 

coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, 

assim como os processos concernentes a conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da 

competência o processo e julgamento dos crimes praticados em 

decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados. (grifei) 

Assim, considerando que a lide posta em Juízo trata especialmente de 

conflito possessório sobre imóvel urbano desta Comarca, impõe-se o 

reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo para presidir a 

ação, devendo os autos serem remetidos à especializada competente. 

ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do artigo 44, artigo 64, §1º e 

parte final do §3º do CPC, aliado ainda à Resolução TJ-MT/OE nº02/2019, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA jurisdicional sobre esta ação à 2ª VARA 

CÍVEL – VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO da Capital. 

Redistribua-se o feito ao juízo cível competente. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002278-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOPLUS INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1002278-50.2020.8.11.0041 (P) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, alegando a parte 

Autora em síntese que firmou proposta de compra de um lote no 

empreendimento comercial da parte Requerida pelo valor de R$ 269.137,50 

(duzentos e sessenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), para pagamento em 120 parcelas, incluindo intermediárias, 

tendo pago até o momento o valor de R$ 66.682,72 (sessenta e seis mil, 

seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), todavia, em 

decorrência das dificuldades financeiras enfrentadas solicitou a rescisão 

da avença com a devolução dos valores pagos; Afirma que desde então 

tentou de todas as formas uma solução amigável com a parte Requerida 

de modo a reaver o montante desembolsado, porém não obtivera êxito. Ao 

final, requer a concessão de tutela de evidência a fim de compelir a 

Requerida devolver os valores pagos, mediante a dedução da multa 

prevista em contrato a ser limitada em 10% (dez por cento). É o 

necessário. DECIDO Nos termos do parágrafo único do art. 311 do CPC, a 

tutela da evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo e pode ser concedida liminarmente 

quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante. Importa frisar que o caso em apreço, 

consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, 

devendo submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. Com efeito, 

verificada a grandiosa ocorrência de demandas envolvendo a compra e 

venda de imóvel, a 2ª seção do Superior Tribunal de Justiça editou a 

súmula 543, regulamentando como deve ser a decisão judicial sobre a 

rescisão nos contratos de compra e venda de imóveis. A propósito, 

veja-se: “Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas 

pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o 

comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei) A súmula consolida 

aquilo que a jurisprudência daquela Corte já vinha decidindo, trazendo 

importante discussão acerca da impossibilidade de retenção de valores 

por parte das construtoras ou incorporadoras, na hipótese de rescisão 

contratual por sua culpa exclusiva, todavia, deixou em aberto o percentual 

a ser restituído em caso de desistência do comprador, ao estipular que: 

“...ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento”. Nesse passo, a probabilidade do direito Autoral está 

consubstanciada no fato de inexistir qualquer óbice à rescisão de forma 

unilateral pela compradora e a devolução imediata dos valores pagos, o 

qual, inclusive, é consectário lógico da resolução do contrato, sobretudo 

porque assegura o equilíbrio na relação entre as partes, não transferindo 

ao consumidor o ônus de aguardar o término da relação processual para 

reaver os valores pagos. De outra sorte, de acordo com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão de contrato de promessa de 

compra e venda de imóvel, caso motivado por inadimplência/desistência do 

comprador, gera o direito de retenção das parcelas pagas pelo credor, em 

percentual razoável, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos 

suportados. No caso, sobre essa verba de retenção, verifico que a 

promessa de compra e venda firmada entre as partes estipulou tal 

percentual em 10% sobre o valor total do lote, à título de multa e cobertura 

de despesas obrigatórias, administrativas, tributárias e corretagem 

imobiliária, ou seja, dentro do patamar mínimo firmado pela jurisprudência 

majoritária do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, cumpre ponderar que 

de acordo com o entendimento sufragado pela Instância Superior, essa 

retenção deve ser contabilizada sobre o valor das parcelas pagas e não 

sobre o total do imóvel, como restou pactuado, razão pela qual, impõe-se a 

intervenção judicial para reconhecer a abusividade na respectiva cláusula 

contratual, senão vejamos: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.320.554 - SP (2018/0163745-0) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI AGRAVANTE : MARIA DAFFRE 235 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA ADVOGADOS : JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694 

CLÁUDIA RUSSI ALFINI - SP205578 ROBERTA DE MATTOS CIUFFO - 

SP343882 AGRAVADO : VICTOR HUGO OVANDO FUENTES AGRAVADO 

: GIAMNA ELIZABETH PAZ DE OVANDO ADVOGADOS : MARCELO DE 

ANDRADE TAPAI - SP249859 GISELLE DE MELO BRAGA TAPAI - 

SP135144 DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra decisão que 

negou seguimento a recurso especial, impugnando acórdão assim 

ementado: APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - 

Rescisão contratual motivada pelo desinteresse do adquirente - 

Restituição das partes ao estado anterior - Devolução dos valores pagos, 

com retenção - Sentença que fixou retenção de 10% dos valores pagos - 

Pretensão da ré de majoração nos termos do contrato - Caso concreto 

que demonstra ser razoável a retenção no percentual de 20% dos valores 

pagos a título de indenização pelas despesas geradas, segundo 

entendimento do STJ e precedentes desta C. Câmara - Juros de mora - 

Responsabilidade contratual - Incidência dos juros a contar da citação. 

(...)Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em 

resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do 

comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das 

prestações pagas, seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte 

e cinco por cento), conforme as circunstâncias de cada caso, 

avaliando-se os prejuízos suportados. Dessa forma, a revisão do 

entendimento proferido pelo Colegiado estadual demandaria o reexame do 

conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais 

pactuadas entre as partes, cuja revisão é obstada diante dos óbices 

erigidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ, respectivamente. (...) Nesse Sentido: 

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO 

COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS 

PRESTAÇÕES. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALORES 

PAGOS. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE POSSE 

SOBRE O IMÓVEL. ENTENDIMENTO ADOTADO PARA EVITAR O 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO COMPRADOR. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. O entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no 

sentido de ser possível a resolução do compromisso de compra e venda, 

por parte do promissário comprador, quando se lhe afigurar 

economicamente insuportável o adimplemento contratual. 2. Ocorrendo a 

resolução do compromisso por culpa do promissário comprador, este 

deverá ser ressarcido parcialmente sobre o valor pago. [...] 4. Na hipótese 

de resolução contratual do compromisso de compra e venda por 

desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a 
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restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal 

convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito 

em julgado da decisão. 5. Recurso especial provido. (REsp 1211323/MS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 20/10/2015.). 

Intimem-se. Brasília (DF), 1º de outubro de 2018. MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI Relatora (STJ - AREsp: 1320554 SP 2018/0163745-0, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 09/10/2018) 

ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do art. 311, do CPC, DEFIRO a TUTELA DE EVIDÊNCIA 

perquirida pela parte Requerente DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO, 

determinando que a Requerida GINCOPLUS INCORPORAÇÕES LTDA no 

prazo de 48h (quarenta e oito horas) deposite em juízo a importância paga 

pelo Requerente no importe de R$ 66.682,72 (sessenta e seis mil, 

seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), devidamente 

atualizado (correção monetária – INCC) a partir de cada desembolso, 

deduzindo o percentual de 10% sobre os valores pagos a título de 

retenção, sob pena de bloqueio forçado. Comprovado o depósito, 

LAVRE-SE O TERMO DE CAUÇÃO do automóvel ofertado pelo Requerente 

no id. 28200131 e expeça-se ALVARÁ em favor do Autor. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação bem como para 

comparecer a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte 

Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, que se realizará 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, em data a ser designada pela Secretaria 

Judicial, devendo ainda, consignando no mandado as advertências legais. 

A parte Requerente fica intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015881-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA INES DA ROSA (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:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1015881-30.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARIZA INES DA ROSA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

05/01/2019 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “membro superior (fratura de arcos 

costais)”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a condenação da 

Requerida ao pagamento diferença do Seguro Obrigatório no montante de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de sua invalidez, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, mais a correção 

monetária de acordo com o índice INPC, a partir da data do acidente, 

05/01/2019, com fulcro nas súmulas n° 43 e 54 do STJ e art. 398 do 

código Civil. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios no porcentual de 20% (vinte por cento) sobre 

o valor atualizado da causa. Despacho inicial de id. 19462201. 

Correspondência devolvida no id. 22351601. A Requerida apresentou 

contestação id. 23060952, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a necessidade de adequação do valor da causa, a 

ausência de documento indispensável ao processamento da demanda e a 

falta de interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de 

nexo causal entre a lesão e o acidente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 20%, (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação. Petição de habilitação nos autos no id. 

25040416. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 25334259. 

Impugnação à contestação corroborada id. 27143247. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. No que tange a preliminar registro 

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, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR- 

INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não 

assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou 

com a inicial, juntando todos os documentos necessários para a 

propositura da ação. Portanto, rejeito a preliminar. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 
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do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 19452176) e Ficha de Atendimento 

(id. 19452184/19452451), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 25334259, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu a Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de lesões de órgãos e 

estruturas torácicas o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 100% (cem por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 25334259), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve com perda de 25% (vinte e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 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, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente MARIZA INES DA ROSA, a quantia de R$ 3.375,00 

(três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 05/01/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014965-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO NASCIMENTO CARMO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1014965-93.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

ROGÉRIO NASCIMENTO CARMO, devidamente qualificado na inicial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA da diferença de benefício do seguro 

obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 28/10/2017, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, em 

”membro superior (fratura de punho)”. Discorre que o valor recebido 

administrativamente seria inferior à indenização prevista na lei de 

regência, requerendo ao final a condenação da Requerida ao pagamento 
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da diferença do seguro obrigatório no montante de R$11.137,50 (onze mil 

cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos) em razão de sua 

invalidez, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, mais a 

correção monetária de acordo co o índice do INPC, a partir da data do 

evento danoso, 28/10/2017 com fulcro nas súmulas n° 43 e 54 do STJ e 

art. 398 do Código Civil, e ainda requereu a concessão da gratuidade da 

justiça, a prioridade na tramitação do processo, a realização de audiência 

de conciliação e na mesma oportunidade a realização de pericia médica e 

a aplicação da distribuição do ônus da prova. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Despacho inicial 

no id. 19373102. Petição de habilitação nos autos id. 20124868. A 

Requerida apresentou contestação id. 20692464, arguindo em mérito, pela 

improcedência do pedido inicial, ante a regularidade do valor pago 

administrativamente e a ausência de especificação do motivo pelo qual a 

parte Autora entende fazer jus à complementação, discorreu acerca 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão 

e requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Juntou o processo administrativo no id. 20692470. O autor foi 

submetido à pericia médica, por ocasião da conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 25339506. Impugnação à contestação corroborada 

id. 27141810. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de 

Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 19340919) e Ficha de 

Atendimento (id. 19340927/19341192), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 25339506, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, a própria seguradora reconheceu que efetuou em 

sede administrativa o pagamento, em favor do Autor, a importância de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), de acordo com o comprovante de pagamento de id. 20692470. 

De outro lado, quanto ao valor da indenização, a orientação jurisprudencial 

do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula 

n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez”. A par disso, não há se acolher a pretensão Autoral 

visando o recebimento integral do valor da indenização, restando somente 

analisar se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pela parte Requerente. Desta feita, 

infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 25339506 que foi 

constatado tão somente a lesão na mão esquerda, com repercussão 

moderada de 50% (cinquenta por cento), da capacidade laborativa do 

membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa 

de uma das mãos, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Assim, o valor da indenização deveria 

corresponder R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais),Todavia, diante do pagamento administrativo efetuado pela 

Requerida no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), subsiste, portanto, uma diferença de 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, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, imperioso grafar que foi atribuído à causa o 

valor de R$ 11.137,50 e a parte Requerente logrou êxito em obter 

indenização de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Entrementes, não há se falar em fixação da verba 

honorária em percentual sobre o valor da causa, posto que houve 

condenação em valor certo, sendo certo ainda que a fixação de referida 

verba em percentual sobre o valor da condenação, mesmo que 

considerados os parâmetros dispostos no §2º do artigo 85 do CPC, não 

alcançaria sequer o valor de 01 salario mínimo. Nesse encalço, ao tempo 

em que a fixação da verba honorária deve observar o princípio da 

razoabilidade, consoante dispõe o §8º do artigo 85 do CPC, deve também 

resignar-se a montantes proporcionais à relevância e vantagem 

econômica da causa, os quais são um dos aspectos de equidade de que 

trata o artigo 85,§8º do CPC, levando ainda em consideração o fato da 

matéria posta em debate não ser de alta indagação, razoável a fixação 

dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais). ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente ROGÉRIO NASCIMENTO CARMO, a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referente à complementação da indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 28/10/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 

(hum mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1048437-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINA RIBEIRO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Pje nº1048437-85.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação (Id.28405092), 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios por não ter ocorrido a 

angularização processual. Depois de observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002875-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO CAMPOS DE MORAES (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:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1002875-53.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, OSVALDINO CAMPOS DE 

MORAES, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 16/07/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando 
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“ferimentos no braço direito”. Discorre o autor em sua inicial pugnando 

pela concessão da gratuidade da justiça, em razão de não possuir 

condições de arcar com as despesas processuais, a designação de 

audiência de conciliação com a perícia a ser realizada, a citação da parte 

Requerida, para apresentar contestação no prazo legal, sob pena de 

confissão e revelia, requer a procedência da ação reconhecendo o direito 

à indenização e determine que a Seguradora pague a tal indenização 

referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, com juros a partir da provocação 

administrativa por meio de notificação extrajudicial cartorária que 

aconteceu no dia 15/01/2019 e a correção monetária com o índice INPC, a 

partir da data que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006, ou 

alternativamente, que a correção monetária seja aplicada a partir da data 

do acidente. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, de acordo 

com o art. 85, § 2º do CPC, ou alternativamente com fundamento ao 

parágrafo 8º do mesmo códex. Despacho 17548070, determinando a 

emenda da petição inicial, para juntar aos autos a cópia do pedido 

administrativo. A parte Autora interpôs embargos de declaração no id. 

17793845. Decisão de id. 20766791, conhecendo os Embargos e 

determinando o prosseguimento do feito com a realização de audiência de 

conciliação. Petição de habilitação nos autos no id. 21579492. Aviso de 

recebimento no id. 22502144. A parte Autora no id. 24647525, junta o 

boletim de ocorrência, e documentos médicos. A Requerida apresentou 

contestação id. 26417070 arguindo em preliminar, pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a falta de interesse de agir por entender necessária 

a realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, 

suscitou ainda a impugnação da justiça gratuita. No mérito, requereu pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez.Sustentou 

também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT, e ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em no 

máximo 20%, (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Pugnou ao 

final, pelo depoimento pessoal do autor a fim de comfirmar os fatos 

relevantes sobre o acidente e das supostas lesões ocasionadas. O Autor 

foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27217440. Juntada de 

substabelecimento no id. 27459545. A parte Autora no id. 28159092, 

manifesta concordância com o exposto laudo pericial. Impugnação à 

contestação corroborada id. 28162619. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. De proêmio, registro ser 

prescindível o depoimento pessoal da parte Autora, conquanto a 

controvérsia gira em torno da existência de debilidade permanente 

decorrente de acidente automobilístico, haja vista que a prova necessária 

circunscreve-se em pericial e documental, as quais já se encontram 

produzidas no caderno processual. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EM 

APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. Alega a parte 

Requerida que o pedido administrativo formulado pela parte Autora estaria 

com status “pendente” de documentação, de modo a permitir aferir a 

subsunção da postulação à Lei 6.194/74, mais especificamente se existia 

ou não cobertura securitária ao evento noticiado. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto se 

infere dos documentos juntados relativo ao processo administrativo da 

parte Autora, que a Seguradora Requerida não especificou de forma clara 

e pontual o motivo da documentação não ter sido aceita, cingindo-se 

apontar que a situação de “não conclusivo” ou “não conforme”. Demais 

disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA No que tange a 

preliminar arguida pela parte Requerida, não vejo razão pois, a parte 

Requerente corroborou em sua exordial que declara em que não encontra 

em condições financeiras de suportar o ônus processual, anexando ao 

pedido à declaração de hipossuficiência (id. 17351378), assinada de 

próprio punho se responsabilizando por suas informações, e que este 

pedido fora deferido no despacho de id. 17548070. Desta feita, não há 

que se acolher a preliminar suscitada. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise ao mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 24648688) e Boletim Médico 

(id. 24649104), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 27217440, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de: perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27217440), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa com perda de 75% (setenta e cinco por cento), do 

seu comprometimento, a indenização deve corresponder, portanto a 

quantia de 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, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 
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da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, pagar 

ao Requerente OSVALDINO CAMPOS DE MORAES, a quantia de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 16/07/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1037812-89.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

LUIZ CARLOS DA SILVA SENA, devidamente qualificado na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA da diferença de benefício do seguro obrigatório em 

face de SEGURADORA LÍDER, também qualificada, alegando, em síntese, 

que em 09/09/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou 

em sua invalidez permanente, ocasionando ”fratura de tíbia e fíbula diáfise 

da tíbia hematoma intraparenquimatoso cid. 582.2”. Discorre que o valor 

recebido administrativamente seria inferior à indenização prevista na lei de 

regência, requerendo ao final a condenação da Requerida ao pagamento 

da diferença do seguro obrigatório no montante de R$ 7.425,00 (sete mil e 

quatrocentos e vinte e cinco reais) em razão de sua invalidez, acrescidos 

de juros e correção monetária de desde o evento danoso. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios. Despacho inicial no id. 23080073. Petição de habilitação nos 

autos id. 26793599. A Requerida apresentou contestação id. 27226623, 

arguindo em preliminar, a carência da ação por falta de interesse 

processual, alegando que já houve o efetivo pagamento da cobertura 

devida no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), 

administrativamente em 01/08/2019. No mérito, pugnou pela improcedência 

do pedido inicial, ante a regularidade do valor pago administrativamente e a 

ausência de especificação do motivo pelo qual a parte Autora entende 

fazer jus à complementação, discorreu acerca impossibilidade de inversão 

do ônus da prova. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, deduzindo do valor pago 

administrativamente, e requereu que em caso de eventual condenação, a 

correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda 

que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ. Juntou o processo administrativo no id. 

27226627/27226632. O autor foi submetido à pericia médica, por ocasião 

da conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27287778. 

Impugnação à contestação corroborada id. 28208855. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR- CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

DIANTE DO PAGAMENTO EFETUADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. O 

Superior Tribunal de Justiça já assentou que a quitação dada pelo 

beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear o recebimento da 

quantia restante, sendo absolutamente dispensável a desconstituição do 

termo de quitação ou a prova de existência de eventual vício de 

consentimento. A propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado 

pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo 

admissível postular em juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - 

Resp. 363604/SP Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 

17.06.2002 p. 258). "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR 

QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. 

VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO 

REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário do seguro em 

relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a 

diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei 

que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 

Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, 

DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a afirmativa de que a parte Autora lançou 

plena, geral e irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar 

a título de indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 119 de 270



se requeira em Juízo a complementação do valor devido. Inexistindo outra 

preliminar, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 23022319) e 

Ficha de Atendimento (id. 23022329/23022335), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27287778, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, a própria seguradora reconheceu que efetuou em 

sede administrativa o pagamento, em favor do Autor, a importância de R$ 

6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), de acordo com o comprovante 

de pagamento de id. 27226627/27226632. De outro lado, quanto ao valor 

da indenização, a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. A par disso, não há se acolher a pretensão Autoral visando o 

recebimento integral do valor da indenização, restando somente analisar 

se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pela parte Requerente. Desta feita, 

infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 27287778 que foi 

constatado a lesão em membro inferior direito, com repercussão intensa 

de 75% (setenta e cinco por cento) e estrutura crânio facial, com 

repercussão residual de 10% (dez por cento), da capacidade laborativa 

do membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada 

pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros inferiores e lesões de órgãos da estrutura 

crânio facial, os valores da indenização devem corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento) e 100% (cem por cento) do teto 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, o valor da 

indenização deveria corresponder R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos),Todavia, diante do pagamento 

administrativo efetuado pela Requerida no valor de R$ 6.075,00 (seis mil e 

setenta e cinco reais), somando o valor de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos 

e cinquenta reais) da lesão da estrutura crânio facial, subsiste, portanto, 

uma diferença de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos 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, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, imperioso grafar que foi atribuído à causa o 

valor de R$ 7.425,00 e a parte Requerente logrou êxito em obter 

indenização de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze reais e cinquenta 

centavos). Entrementes, não há se falar em fixação da verba honorária 

em percentual sobre o valor da causa, posto que houve condenação em 

valor certo, sendo certo ainda que a fixação de referida verba em 

percentual sobre o valor da condenação, mesmo que considerados os 

parâmetros dispostos no §2º do artigo 85 do CPC, não alcançaria sequer o 

valor de 01 salario mínimo. Nesse encalço, ao tempo em que a fixação da 

verba honorária deve observar o princípio da razoabilidade, consoante 

dispõe o §8º do artigo 85 do CPC, deve também resignar-se a montantes 

proporcionais à relevância e vantagem econômica da causa, os quais são 

um dos aspectos de equidade de que trata o artigo 85,§8º do CPC, 

levando ainda em consideração o fato da matéria posta em debate não ser 

de alta indagação, razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (hum mil reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida SEGURADORA LÍDER, pagar ao Requerente 

LUIZ CARLOS DA SILVA SENA, a quantia de R$ 3.712,50 (três mil, 

setecentos e doze reais e cinquenta centavos), referente à 

complementação da indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 09/09/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042293-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL FARIA (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):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1042293-32.2018.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

28399678 requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Requerida no id. 27630618/27630624, mediante alvará judicial. Contudo, a 

parte Requerente deixou de manifestar acerca da extinção do presente 

feito. Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito nos termos do artigo 

924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 

27630621, em favor da parte Requerente, a serem creditados conforme a 

conta indicada no id. 28399678. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001919-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001919-03.2020.8.11.0041(LP) VISTOS, 

A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033694-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODERLEY ROBERTO BARBOSA OLIVEIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1033694-70.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, RODERLEY ROBERTO 

BARBOSA OLIVEIRA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 07/10/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando 

“fratura no fêmur direito, fratura no tornozelo direito, fratura na bacia, 
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traumatismo craniano, bem como, um corte enorme em sua barriga a qual 

deixou várias sequelas”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, a aplicação da inversão do ônus 

da prova e a condenação ao pagamento do seguro obrigatório que 

acomete a parte Autora, reconhecendo o direito a indenização, e 

determine que a Seguradora pague a indenização integral referente o 

seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) a partir da citação e a 

correção monetária de acordo com o índice INPC. Requereu ao final, a 

condenação do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2º do CPC, 

ou alternativamente com fundamento ao parágrafo 8º do mesmo códex. 

Despacho inicial no id. 22207904. Petição de habilitação nos autos id. 

22770057. A Requerida apresentou contestação id. 23136279 arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de 

interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a falta de nexo causal entre a lesão e o 

acidente e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu ainda, pela 

produção de prova pericial, sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 15%, (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. A Autora foi submetida à pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 27501529. Impugnação à contestação no id. 27721045. A 

parte Requerida (id. 27860867), manifesta acerca do laudo pericial. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EM 

APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. Alega a parte 

Requerida que o pedido administrativo formulado pela parte Autora estaria 

com status “pendente” de documentação, de modo a permitir aferir a 

subsunção da postulação à Lei 6.194/74, mais especificamente se existia 

ou não cobertura securitária ao evento noticiado. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto se 

infere dos documentos juntados relativo ao processo administrativo da 

parte Autora, que a Seguradora Requerida não especificou de forma clara 

e pontual o motivo da documentação não ter sido aceita, cingindo-se 

apontar que a situação de “não conclusivo” ou “não conforme”. Demais 

disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado o Boletim de 

ocorrência (id. 22205629) e Históricos Clínicos (id. 22205632/22205633), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27501529, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesões de órgãos de estrutura neurológicas e perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por 

cento) e 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27501529), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por cento), do 

membro inferior direito, e repercussão leve, com perda de 25% (vinte e 

cinco por cento), da lesão neurológica, a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 10.462,50 (dez mil, quatrocentos 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, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 
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recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente RODERLEY ROBERTO BARBOSA OLIVEIRA, a 

quantia de R$ 10.462,50 (dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 07/10/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que 

fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019042-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LEITE DO NASCIMENTO (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:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019042-48.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, RENATO LEITE DO 

NASCIMENTO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 18/10/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando 

“ fratura de pé direito”. Discorre o autor em sua inicial pugnando pela 

concessão da gratuidade da justiça, em razão de não possuir condições 

de arcar com as despesas processuais, a designação de audiência de 

conciliação com a perícia a ser realizada, a citação da parte Requerida, 

para apresentar contestação no prazo legal, sob pena de confissão e 

revelia, requer a declaração da negativa tácita ao pagamento 

administrativo e a procedência da ação, reconhecendo o direito à 

indenização e determine que a Seguradora pague a indenização integral 

referente ao Seguro no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), com juros a partir da citação e correção monetária com o índice 

INPC. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no montante 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de 

ato ilícito, desleal e abusivo Requereu ao final, a condenação do Requerido 

ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da 

causa, de acordo com o art. 85, § 2º do CPC, ou alternativamente com 

fundamento ao parágrafo 8º do mesmo códex. Despacho 19887390, 

determinando a emenda da petição inicial, para juntar aos autos a cópia do 

pedido administrativo. Requerimento de emenda no id. 

21076386/21046388. Despacho de id. 22000813, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação. 

Petição de habilitação nos autos no id. 22726742. A Requerida apresentou 

contestação id. 26971994 arguindo em preliminar, pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a falta de interesse de agir por entender necessária 

a realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, 

suscitou ainda a impugnação da justiça gratuita e a ausência de 

comprovante de residência por estar em nome de terceiro. No mérito, 

requereu pela improcedência dos pedidos iniciais ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez, discorreu ainda acerca da ausência de requisitos autorizadores 

ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio e 

a e a improcedência com relação ao pedido de indenização por danos 

morais. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos 

termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT, e ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em no 

máximo 20%, (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Pugnou ao 

final, pelo depoimento pessoal do autor a fim de comfirmar os fatos 

relevantes sobre o acidente e das supostas lesões ocasionadas. O Autor 

foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27402406. Impugnação à 

contestação corroborada id. 27676769. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. De proêmio, registro ser 

prescindível o depoimento pessoal da parte Autora, conquanto a 

controvérsia gira em torno da existência de debilidade permanente 

decorrente de acidente automobilístico, haja vista que a prova necessária 

circunscreve-se em pericial e documental, as quais já se encontram 

produzidas no caderno processual. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EM 

APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. Alega a parte 

Requerida que o pedido administrativo formulado pela parte Autora estaria 

com status “pendente” de documentação, de modo a permitir aferir a 

subsunção da postulação à Lei 6.194/74, mais especificamente se existia 

ou não cobertura securitária ao evento noticiado. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto se 
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infere dos documentos juntados relativo ao processo administrativo da 

parte Autora, que a Seguradora Requerida não especificou de forma clara 

e pontual o motivo da documentação não ter sido aceita, cingindo-se 

apontar que a situação de “não conclusivo” ou “não conforme”. Demais 

disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

PRELIMINAR inépcia da inicial – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME 

DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a 

exigência de comprovante residencial como documento obrigatório a ser 

apresentado pela parte Autora, não é considerado indispensável para 

propositura da ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente 

a existência de lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não 

é necessário o comprovante de residência para se auferir a competência 

do juízo, pois as ações de indenização para recebimento de seguro 

obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local 

do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio 

do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte 

Autora. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. 

PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA No que tange a 

preliminar arguida pela parte Requerida, não vejo razão pois, a parte 

Requerente corroborou em sua exordial que declara em que não encontra 

em condições financeiras de suportar o ônus processual, anexando ao 

pedido à declaração de hipossuficiência (id. 19862446), assinada de 

próprio punho se responsabilizando por suas informações, e que este 

pedido fora deferido no despacho de id. 19887390. Desta feita, não há 

que se acolher a preliminar suscitada. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise ao mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 19862449) e Boletim Médico 

(id. 19862452), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 27402406, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Importante se diga que o não pagamento do 

prêmio do seguro do veículo envolvido, assim como o fato de não ter sido 

identificado o veículo por ocasião do acidente, não obsta o recebimento da 

indenização, tampouco que a cobrança de qualquer seguradora, nos 

termos da Sumula 257 do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: 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. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de: perda anatômica e/ou 

funcional completa de uma das mãos, perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos pés e lesões e órgãos da estrutura torácica, o valor 

da indenização deve corresponder respectivamente ao percentual de 70% 

(setenta por cento), 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 

27402406), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão intensa com perda de 

75% (setenta e cinco por cento) da mão direita, repercussão média com 

perda de 50% (cinquenta por cento) do pé direito e repercussão residual 

com perda de 10% (dez por cento) da estrutura torácica, a indenização 

deve corresponder, portanto a quantia de 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, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 
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DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, pagar 

ao Requerente RENATO LEITE DO NASCIMENTO, a quantia de R$ 

11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 21/10/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011623-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARA KAROLINE ROPCK BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELINE BITENCOURT XAVIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1011623-74.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes juntado no id. 28350105, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente DECLARO EXTINTO o 

presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso III do CPC. Dispensado o pagamento das custas processuais 

remanescentes de acordo com o art. 90, §3º do Código de Processo Civil. 

DEFIRO o pedido das partes formulado no acordo em seu último parágrafo 

e DETERMINO a expedição de OFÍCIO à 6ª Vara do Trabalho da Comarca 

de Cuiabá/MT, para o cumprimento dos termos avençados, como também 

ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, comunicando o 

presente acordo firmado entre as partes nos autos do Recurso de Agravo 

de Instrumento nº 1011623-74.2019.8.11.0041 (id. 27967848). 

Arquivem-se os autos, observando as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012093-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DOS SANTOS MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1037812-89.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

ALEX DOS SANTOS MATOS, devidamente qualificado na inicial, propôs 

AÇÃO DE COBRANÇA da diferença de benefício do seguro obrigatório em 

face de SEGURADORA LÍDER, também qualificada, alegando, em síntese, 

que em 20/06/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou 

em sua invalidez permanente. Discorre o autor em sua inicial pugnando 

pela concessão da gratuidade da justiça, em razão de não possuir 

condições de arcar com as despesas processuais, a designação de 

audiência de conciliação com a perícia a ser realizada, requer a aplicação 

da distribuição do ônus da prova, e a procedência da ação reconhecendo 

o direito à indenização e determine que a Seguradora pague a tal 

indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, com juros a partir da 

citação e a correção monetária com o índice INPC, a partir da data que 

entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006, ou alternativamente, que 

a correção monetária seja aplicada a partir da data do acidente. Requereu 

ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$10.000,00 

(dez mil reais) a título de danos morais pela situação de descaso e 

negligência. Ao final, requereu a condenação ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento). 

Despacho inicial no id. 18934423. A Requerida apresentou contestação id. 

24329356, arguindo em preliminar, pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a carência da ação por falta de interesse processual, alegando 

que já houve o efetivo pagamento da cobertura devida no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

administrativamente em 15/03/2019 e a incorreção do valor da causa. No 

mérito, pugnou pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de 

provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal 

pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 
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fato; asseverou ainda a regularidade do valor pago administrativamente e 

a ausência de especificação do motivo pelo qual a parte Autora entende 

fazer jus à complementação, e ao final manifestou pela improcedência em 

relação ao pedido de dano moral. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão, 

deduzindo do valor pago administrativamente, e que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Juntou o processo administrativo no id. 

24329365. O autor foi submetido à pericia médica, por ocasião da 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 25331182. Impugnação 

à contestação corroborada id. 25752715. Certidão id. 26939820, intimando 

as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

sobrevindo manifestação no id. 27411469 e 28275939 das partes 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro 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 postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR- 

CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DO 

PAGAMENTO EFETUADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. O Superior 

Tribunal de Justiça já assentou que a quitação dada pelo beneficiário do 

seguro DPVAT não o impede de pleitear o recebimento da quantia 

restante, sendo absolutamente dispensável a desconstituição do termo de 

quitação ou a prova de existência de eventual vício de consentimento. A 

propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 

"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. 

Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 18896080) e Ficha de Atendimento 

(id. 18896272/18896683), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 25331182, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu a Requerente. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, a própria seguradora reconheceu que efetuou em sede 

administrativa o pagamento, em favor do Autor, a importância de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de 

acordo com o comprovante de pagamento de id. 24329365. De outro lado, 

quanto ao valor da indenização, a orientação jurisprudencial do E. Superior 

Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada 

em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. A par disso, não há se acolher a pretensão Autoral visando o 

recebimento integral do valor da indenização, restando somente analisar 

se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pela parte Requerente. Desta feita, 

infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 25331182 que foi 

constatado a lesão em seguimento da coluna vertebral, com repercussão 

intensa de 75% (setenta e cinco por cento), da capacidade laborativa do 

membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da mobilidade de um 

seguimento da coluna vertebral exceto sacral, o valore da indenização 

deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, o valor da 

indenização deveria corresponder R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos),Todavia, diante do pagamento 

administrativo efetuado pela Requerida no valor de R$ 1.687,50 (hum mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), subsiste, 

portanto, uma diferença de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, imperioso grafar que foi atribuído à 

causa o valor de R$ 13.500,00 e a parte Requerente logrou êxito em obter 

indenização de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos). Entrementes, não há se falar em fixação da verba 

honorária em percentual sobre o valor da causa, posto que houve 

condenação em valor certo, sendo certo ainda que a fixação de referida 

verba em percentual sobre o valor da condenação, mesmo que 

considerados os parâmetros dispostos no §2º do artigo 85 do CPC, não 

alcançaria sequer o valor de 01 salario mínimo. Nesse encalço, ao tempo 

em que a fixação da verba honorária deve observar o princípio da 

razoabilidade, consoante dispõe o §8º do artigo 85 do CPC, deve também 

resignar-se a montantes proporcionais à relevância e vantagem 

econômica da causa, os quais são um dos aspectos de equidade de que 

trata o artigo 85,§8º do CPC, levando ainda em consideração o fato da 

matéria posta em debate não ser de alta indagação, razoável a fixação 

dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais). ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida SEGURADORA LÍDER, pagar ao Requerente ALEX DOS 

SANTOS MATOS, a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), referente à complementação da 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 20/06/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e 
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honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do §8º do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009357-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR DE SOUZA FLORES (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1009357-17.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ALTAMIR DE SOUZA FLORES, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

18/11/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a 

concessão da justiça gratuita, em razão de não possuir condições de 

suportar as custas e despesas processuais, e a condenação da 

Requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório no montante de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da data do 

evento danoso. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Despacho inicial de id. 18528751. Correspondência devolvida no 

id. 22345142. A Requerida apresentou contestação id. 22983664, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

necessidade de adequação do valor da causa, a ausência de documento 

indispensável ao processamento da demanda e a falta de interesse de 

agir por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 

25136496. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 25337716. 

Impugnação à contestação corroborada id. 25556038. Certidão (id. 

26359775), intimando as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir. A Requerida no id. 26579445, manifestou pelo 

julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA. No que tange a preliminar registro 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, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à 

alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, 

juntando todos os documentos necessários para a propositura da ação, 

dentre eles, o boletim de ocorrência (id. 18483247), prontuário médico (id. 

18483246). Portanto, rejeito a preliminar. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 18483247) e Ficha de Atendimento (id. 18483246), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 25337716, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 
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com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 25337716), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa com perda de 75% (setenta e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de 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, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente ALTAMIR DE SOUZA FLORES, a quantia de R$ 7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização 

do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 18/11/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil 

e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019263-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (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):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1019263-02.2017.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

28363225 requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25203254, mediante alvará judicial. Contudo, a parte 

Requerente deixou de manifestar acerca da extinção do presente feito. 

Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito nos termos do artigo 924, II 

e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 25203254, em 

favor da parte Requerente, a serem creditados conforme a conta indicada 

no id. 28363225. Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, 

nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029224-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PATRICIA GALVAO BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029224-30.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, 

A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055679-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LEOMAR RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA PJE nº - 1055679-95.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A 

parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in albis (id. 

28405883) o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato 

de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida 

em que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC) circunstância que faz incidir o 

teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.485, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 485, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único do 

CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047475-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIOEL GOMES FONSECA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA PJE nº - 1047475-62.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A 

parte Requerente embora intimada para comprovar o recolhimento das 

custas processuais, deixou transcorrer in albis o prazo, conforme 

certidão de decurso de prazo de id. 27420512. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa, mas, 

sim, em razão da ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas). 

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) 

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ 

ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : 

BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. 

AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 15 dias impõe o 

cancelamento da distribuição, independentemente de intimação pessoal, 

nos termos do art. 290 do CPC. - Recurso especial provido. Brasília (DF), 

26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra 

NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO 

CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029795-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTOS 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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA PJE nº - 1029795-64.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A 

parte Requerente embora intimada para comprovar o recolhimento das 

custas processuais, deixou transcorrer in albis o prazo, conforme 

certidão de decurso de prazo de id. 28457088. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa, mas, 

sim, em razão da ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas). 

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal 

de Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) 

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ 

ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : 

BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. 

AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 15 dias impõe o 

cancelamento da distribuição, independentemente de intimação pessoal, 

nos termos do art. 290 do CPC. - Recurso especial provido. Brasília (DF), 

26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra 

NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO 

CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 
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protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051993-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA OAB - MT21300/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIFER HENRIQUE ARANTES (EXECUTADO)

VITORIA AUXILIADORA HENRIQUE ARANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1051993-95.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044900-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GARMIN BRASIL COMERCIO DE TECNOLOGIAS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI OAB - MT13160-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. RAMIRES - COMERCIO - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA PJE n° - 1044900-18.2018.8.11.0041 (J) VISTOS, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes no id. 

27655875, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. DEFIRO o 

pedido de SUSPENSÃO do feito formulado no item 6 da avença, até o 

vencimento final que ocorrerá em 21/02/2021, com fulcro no artigo 922 do 

CPC. Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, conforme 

estabelecido na avença. Decorrido o prazo acima assinalado, reputar-se à 

extinto o feito nos termos do art. 924, II do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038184-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON LUIZ ALVES DELGADO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1038184-72.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, GILSON LUIZ ALVES DELGADO, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

22/08/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando à “fratura no dorso do pé direito e 

tornozelo esquerdo e demais lesões”. Discorre a Autora em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, a realização de 

audiência de conciliação com designação de perícia judicial, a citação da 

parte Requerida, e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) referente a indenização paga pelo 

seguro obrigatório DPVAT, acrescidos de juros e correção monetária a 

partir da propositura da ação. Ao final, requereu a condenação ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho inicial no id. 

16319313. A Requerida apresentou contestação id. 17199955, arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção 

do valor da causa, a extinção do processo por falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, pela improcedência do 

pedido inicial ante a inexistência de prova da invalidez quanto a invalidez 

permanente, ao boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. A parte autora no id. 17786984, requereu a desistência da ação. 

Termo de audiência de conciliação id. 18159422, onde a parte Requerente 

não compareceu ao ato. A parte Requerida no id. 18911213/18911214, 

requereu ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público para adoção 

das medidas cabíveis. Despacho de id. 26391719, determinando a 

intimação da parte Requerida para manifestar acerca da desistência 

formulada pela parte Autora. A parte Requerida id. 26797969, não 

concorda com a desistência formulada pela parte Autora, requer que a 

demanda seja julgada improcedente e ainda punpu pelo depoimento 

pessoal da parte Autora. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. De proêmio, registro ser prescindível 

o depoimento pessoal da parte autora, uma vez que não é necessário 

trazer aos autos motivos contundentes para o requerimento de 

desistência da ação. Igualmente, há que se ter presente que o destinatário 

final dessa medida é o Juiz, a quem cabe avaliar quanto à conveniência 

e/ou necessidade da produção de novas provas para formação do seu 

convencimento, de sorte que o depoimento pessoal do autor no presente 

caso, ao meu sentir, em nada acrescentaria ao deslinde da causa. 

Cuida-se de ação de cobrança de indenização decorrente de seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportada ou não, ajuizada 

contra companhias seguradora, com fundamento na alegação que veio o 

autor a sofrer invalidez permanente, em virtude de acidente de trânsito, 

objetivando, assim, o recebimento de indenização, nos termos da Lei nº 

6.194/74. Com efeito, o legislador instituiu seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre por meio da 

Lei no 6.194/74, fixando, em seu artigo 3º, a cobertura securitária. Assim, 

a companhia-seguradora somente deve indenizar a vítima ou seus 

herdeiros legais caso fique comprovada a ocorrência de morte, invalidez 

permanente, total ou parcial, ou experimentação do custeio de despesas 

de assistência médica e suplementares. A controvérsia repousa, 

exclusivamente, na existência e na extensão da invalidez permanente 

alegada na petição inicial. Para sua solução, diante da decisão que saneou 

o feito, foi determinada a produção da prova pericial. O sistema 

processual brasileiro adotou o modelo rígido e, por conseguinte, é 

informado por um regime de preclusões. Não adotando a parte na fase 

processual oportuna a medida cabível, em decorrência de sua inércia, a 

faculdade, em momento subsequente, não mais lhe subsiste. Como 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery “a preclusão 

indica a perda da faculdade de praticar ato processual, pelo seu não uso 
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dentro do prazo peremptório previsto na lei (preclusão temporal), ou, pelo 

fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela 

prática de algum ato incompatível com aquele que se pretende exercitar no 

processo (preclusão lógica)” (Código de Processo Civil Comentado, 9a 

ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 618). Assim sendo, a prova 

necessária para a comprovação dos fatos narrados na inicial deixou de 

ser produzida pela desídia da parte Requerente que, por isso, não logrou 

comprovar suas alegações, nos termos do que lhe é imposto pelo artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, a acarretar a improcedência da 

ação. Nessa ordem de ideias, na busca da verdade dos fatos objetos da 

demanda, o Código de Processo Civil estabelece regras de distribuição do 

ônus da prova. Atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a 

efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta 

como consequência a conclusão negativa no convencimento judicial 

acerca de sua ocorrência no mundo fático. Segundo os ensinamentos de 

Francesco Carnelutti e Humberto Theodoro Junior acerca do ônus da 

prova: “(...) como quem tem interesse em afirmar um fato tem interesse 

também em obter e, especificamente, em pré-constituir a sua prova 

quando esta não é exibida, isso quer dizer que o fato não existiu. Assim, 

quando se não exibe a quitação, há que concluir que o devedor não 

pagou. O princípio exposto traduz-se no chamado ônus da prova. Com 

efeito, a produção da prova de um fato torna-se ônus para a parte que 

tem interesse na sua afirmação” (Francesco Carnelutti, Teoria Geral do 

Direito, trad. Antônio Carlos Ferreira, São Paulo: Lejus, 1999, p. 541). “(...) 

consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos 

fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um deve de provar, 

nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há 

um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a 

causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência 

do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. 

Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não prova é o mesmo 

que fato inexistente” (Humberto Theodoro Junior Curso de Direito 

Processual Civil, v. I 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281). Dessa 

forma, por desídia da parte Autora, não há nos autos a comprovação 

adequada e cabal dos danos alegados, de sua extensão e do nexo de 

causalidade com o acidente. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso II do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, formulado por 

GILSON LUIZ ALVES DELGADO em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita - (artigo 98 e seguintes do CPC). Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034517-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034517-78.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, 

A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036575-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO VANNUCCI OAB - SP217402 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (REU)

MARISA BEZERRA KASSAB (REU)

JOSEPH LOUTFI KASSAB (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036575-20.2019.8.11.0041. (k) 

AUTOR(A): RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. REU: AUTO POSTO SAO 

CHARBEL LTDA, JOSEPH LOUTFI KASSAB, MARISA BEZERRA KASSAB 

VISTOS, A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência 

da ação (Id.28053930), dispensada a anuência da parte Requerida por 

não ter sido citada. Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do 

CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Custas remanescentes 

ficarão ao encargo da parte REQUERENTE, nos termos do art. 90 do 

CPC/2015. Sem honorários advocatícios por não ter ocorrido a 

angularização processual. Depois de observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018188-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES CARLOS GRAEFF (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018188-54.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, DIONES CARLOS GRAEFF, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 02/04/2019, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente. 

Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da 

justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, 

a designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, que a Requerida se abstenha das condutas ilegiais 

apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e que a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou o valor apurado na perícia. Requereu 

ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$15.000,00 

(quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal 

e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no 

importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 

85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho 

inicial no id. 19751109. Juntada de correspondência devolvida no id. 

22365963. Petição de habilitação nos autos no id. 26435768. O Autor foi 

submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 26443882. A Requerida apresentou 

contestação id. 26930194 arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, e a falta de interesse de agir por entender 

necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, manifestou acerca do laudo pericial 

realizado em conciliação, e requereu a improcedência do pedido inicial, 

relação ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 130 de 270



alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Impugnação à contestação 

no id. 27062002. A parte Requerente no id. 27062007, pugnou para que 

seja reconhecido o direito à indenização integral ao Autor. Certidão no id. 

27308289, intimando as partes a especificarem as provas que pretendem 

produzir. A parte Requerida no id. 27814160, manifesta pela produção de 

prova pericial e a parte Autora no id. 27953793 pugna pelo julgamento 

antecipado da lide. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente consigno que o caso comporta 

julgamento antecipado uma vez que os documentos trazidos aos autos 

são suficientes para o deslinde da causa, aplicando-se, portanto, o 

disposto no art. 355 e 370 do Código de Processo Civil, não havendo 

necessidade de produção de outras provas, notadamente a realização de 

nova perícia, desta feita, Rejeito o pedido aviado pela parte Requerida no 

id. 27814160. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Desta feita, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e prontuário médico (id. 19717571), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26443882, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesões da estrutura torácica e lesões da estrutura abdominal o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26443882), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento), da estrutura torácica e 

repercussão média, com perda de 50% (cinquenta por cento), da 

estrutura abdominal, a indenização deve corresponder, portanto a quantia 

de R$ 10.125,00 (dez mil cento 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, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 
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Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente DIONES CARLOS GRAEFF, a quantia de R$ 

10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 02/04/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1061234-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS CRISTINA KISSER ABOU RAHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1061234-93.2019.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: ISIS CRISTINA KISSER ABOU RAHAL REQUERIDO: RAFAEL 

DE OLIVEIRA COTRIM DIAS VISTOS, A parte Autora propugnou pela 

extinção do feito por desistência da ação (Id.28500860), dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência 

e DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Custas remanescentes ficarão ao encargo da parte REQUERENTE, nos 

termos do art. 90 do CPC/2015. Sem honorários advocatícios por não ter 

ocorrido a angularização processual. Depois de observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034108-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON RODRIGO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

SANDRA REGINA SILVA DOS SANTOS (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):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1034108-05.2018.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

26198258 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 26089054, para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 26089054, em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26198258. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017371-24.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALVES CHAVES (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))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1017371-24.2018.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

26689604 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25668704/25668707 para pagamento do valor da 

condenação. Contudo, a parte Requerente deixou de manifestar acerca da 

extinção do presente feito. Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito 

nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 25668705, em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26689604. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030201-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIL FERREIRA DA SILVA (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):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1030201-22.2018.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

26553959, requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Requerida no id. 26088193, mediante alvará judicial. Desta feita, nos 

termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 26088193, em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26553959. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038341-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL GALDINO DA SILVA (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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1038341-45.2018.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

27263661, requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25829688, mediante alvará judicial. Desta feita, nos 

termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 25829688, em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 27263661. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005791-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE DA ROCHA FERREIRA (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):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1005791-60.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

26688311 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25650121, para pagamento do valor da condenação. 

Contudo, a parte Requerente deixou de manifestar acerca da extinção do 

presente feito. Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito nos termos 

do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 

25650121, em favor da parte Requerente, a ser creditado na conta 

indicada no id. 26688311. Custas remanescentes ao encargo da parte 

Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054710-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANY EDUARDA RIBAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1054710-80.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

A parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Por consequência, fica 

cancelada a designação de Audiência de Conciliação. Sem custas 

remanescentes e sem honorários advocatícios por não ter ocorrido a 

angularização processual. Observadas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022056-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY WUINCHESTER FELIPE DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1022056-74.2018.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

27730887 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 26185207, para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 26185207, em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 27730887. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000833-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FLAVIA DE CAMPOS PEREIRA (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:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1000833-65.2018.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

28106191 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 27817693/27817698, para pagamento de saldo 

remanescente. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 27817696, em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 28106191. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026983-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1026983-49.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, 

devidamente qualificadas na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

12/03/2019 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Discorre o Autor em sua inicial, requerendo a 

concessão da gratuidade da justiça, que tem interesse na audiência de 

conciliação, requer a realização de prova pericial a fim de apurar o grau 

de invalidez e a procedência da ação condenando a parte Requerida ao 

pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) ou no montante 

a ser definido em pericia, referente ao Seguro Obrigatório acrescidos de 

juros e correção monetária a partir do evento danoso. Requereu ao final, a 

condenação do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios com 

fundamento no §8º do art. 85 do CPC, ou, alternativamente o § 2º do 

mesmo códex. Despacho de id. 21098876, determinando a juntada da 

cópia do Requerimento administrativo, bem como documentos que 

comprovem a gratuidade da justiça. Requerimento de emenda no id. 

21262156. Despacho no id. 22004281, determinando o prosseguimento do 

feito com a realização de audiência de conciliação. Petição de habilitação 

nos autos no id. 23998929. A Requerida apresentou contestação id. 

24063378, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

ilegitimidade da negativa da seguradora, alegando ser proprietário 

inadimplente, a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, e 

a imprescindibilidade de produção de prova pericial. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 20%, (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Petição de habilitação nos autos no 

id. 25834318. A parte Autora no id. 26421756 indica assistente técnico 

para a avaliação médica. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26467646. A parte Autora no id. 27056071, manifesta concordância com o 

exposto laudo pericial. Impugnação à contestação corroborada id. 

27056250. Intimadas as partes para manifestarem acerca das provas que 

pretendem produzir (id. 27376496), as partes manifestaram pelo 

julgamento antecipado da lide (id. 28089204 e 28132710). Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR - DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR – AUSÊNCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA – REGULAÇÃO 

PENDENTE Alega a parte Requerida que o pedido administrativo formulado 

pela parte Autora estaria em finalização regulatória do sinistro, e que por 

isso, inexiste interesse de agir na propositura da lide. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

infere-se dos documentos juntados relativo ao processo administrativo da 

parte Autora, que a Seguradora Requerida não especificou de forma clara 

e pontual o motivo da documentação não ter sido aceita, cingindo-se 

apontar que a situação de “não conclusivo” ou “não conforme”, para a 

autorização de pagamento e comprovante de residência. Demais disso, 

cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do julgamento do 

Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se exige é a 

existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação 

judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Certidão 

de Ocorrência (id. 21074410) e Ficha de Atendimento (id. 21074137), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27403288, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Importante se diga que o não pagamento do prêmio do seguro 

do veículo envolvido, assim como o fato de não ter sido identificado o 

veículo por ocasião do acidente, não obsta o recebimento da indenização, 

tampouco que a cobrança de qualquer seguradora, nos termos da Sumula 

257 do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: 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. Outrossim, eventual ausência da 

juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data 

posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei 

nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. No que tange o pedido de 

expedição de ofício ao hospital e pronto socorro de Varzea Grande - MT, 

verifico ser desnecessária, uma vez que a documentação médica juntada 

nos autos (id. 21074137 e 21074407), não contem nenhuma 

irregularidade, tendo em vista o memso estar autenticado. Assim, se nos 
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autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente 

automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido 

determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico 

que indica que o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, 

por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o 

acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização 

deve ser proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, 

nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da 

utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da 

indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não 

contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida 

a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para 

estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau 

de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da 

entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, 

pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 

11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de uma 

das mãos o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27403288), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve com perda de 25% (vinte e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 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, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o 

entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente ROGERIO PEREIRA DA SILVA, a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 12/03/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011169-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011169-94.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 4 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031720-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. M. (AUTOR(A))

KLEVERTOM MANCINHO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

AVIANCA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031720-95.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 135 de 270



feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 4 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012853-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE KLIEMASCHEWSK FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012853-88.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031996-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLANI APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031996-29.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 4 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048205-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BORDIGNON & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANE PORTELA E SILVA OAB - AC3632 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (EXECUTADO)

MEGS ASSESSORIA JURIDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1048205-73.2019.8.11.0041 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 efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 4 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049477-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TICKET SERVICOS SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO DE FREITAS MACEDO FILHO OAB - RS14630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY BARBOSA BAPTISTA (EXECUTADO)

SALMEN KAMAL GHAZALE (EXECUTADO)

CIRLEINE BARROZO MENDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1049477-05.2019.8.11.0041 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 efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 4 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051274-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

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

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALMONDES RIBEIRO DE MATOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1051274-16.2019.8.11.0041 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 efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 4 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059324-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

GLEIDSON JOSE VIANA ALESSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA FINGER DE SOUZA (EXECUTADO)

JOSE MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1059324-31.2019.8.11.0041 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 efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 4 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000859-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000859-92.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 4 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042262-75.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIK EMANUELA DA CONCEICAO FRAGA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1042262-75.2019.8.11.0041 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 manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042262-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIK EMANUELA DA CONCEICAO FRAGA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1042262-75.2019.8.11.0041 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 manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003597-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER TRABACHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BARBOSA DE ABREU (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003597-53.2020.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003503-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO RAVENNA PARK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO (EXECUTADO)

TEREZA EUGENIA DE ALMEIDA BOURET ORRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003503-08.2020.8.11.0041 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, 04 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061364-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SG ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061364-83.2019.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1061632-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCAL LOCADORA DE ONIBUS CANOAS LTDA (REU)

ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061632-40.2019.8.11.0041 Vistos e etc. A inicial da 

ação de usucapião deve conter: • 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, e sua origem (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. A parte autora ainda requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, cumprindo as determinações acima e comprovar 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, 04 de fevereiro de 2020 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1060673-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ROSENDO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO OAB - MT23119/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENTAL CARS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060673-69.2019.8.11.0041 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, 04 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026147-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDECI GOMES PEGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVELSON SALOTTO OAB - SP180458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAMBASTER MARTINS DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1026147-76.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda 

da inicial. 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, 04 de 

fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059605-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTA PEREIRA NUNES (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059605-84.2019.8.11.0041 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, 04 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025807-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VALDECI GOMES PEGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVELSON SALOTTO OAB - SP180458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025807-35.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda 

da inicial. 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, 04 de 

fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060523-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANCELMO DOURADO GOMES (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060523-88.2019.8.11.0041 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, 3 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043286-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENERI BARREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

MARIA TEREZA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1043286-41.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Recebo a 

inicial de id nº 24428835. Não consta nos autos pedido de tutela de 

urgência para ser analisado. Quanto ao ônus da prova, considerando o 

documento acostado no ID 24429538 – “Contrato de Financiamento de 

Veículos” - que comprova a relação jurídica de consumo firmada entre as 

partes. Dessa forma, defiro a inversão do ônus da prova, com fundamento 

no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Tendo em 

vista as inovações do Novo Código de Processo Civil, conforme prevê o 

caput do art. 334 do referido código, designo audiência de conciliação 

para o dia 19 de maio de 2020 (19/05/2020) às 12:00h horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

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

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

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020427-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA GONCALVES DE AZEVEDO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1020427-36.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 4 de 

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: 1020313-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBINHO GODOY (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1020313-97.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 2 de 

outubro 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004468-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA RODRIGUES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA OAB - MT9430-O 

(ADVOGADO(A))

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOS SANTOS LARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004468-83.2020.8.11.0041 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, 4 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003442-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO GUILHERME OLIVEIRA E PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-O 

(ADVOGADO(A))

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT25378/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA - ME (REU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003442-50.2020.8.11.0041 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, 3 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004163-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA GUEDES NASSARDEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA OAB - MT26211/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004163-02.2020.8.11.0041 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, extrato de movimentação bancária dos últimos 90 (noventa) dias 

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, 04 de fevereiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034606-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ADRIANA SALVIANO DA SILVA (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)

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 8ª VARA CÍVEL DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 139 de 270



CUIABÁ Processo n. 1034606-38.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Analisando 

os autos, verifico que a autora atingiu a maioridade no curso do processo. 

Assim, intime-a para, em 15 (quinze) dias, regularizar sua representação 

processual, sob pena de extinção por ausência de pressuposto 

processual. Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016962-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE BRAGA DOS SANTOS (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016962-82.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A 

seguradora ré requereu que sejam prestados alguns esclarecimentos pelo 

perito, apresentando quesitos ao ID 13604271. Requisite-se ao perito que 

esclareça os pontos arguidos pela seguradora. Após, dê-se vistas às 

partes para manifestação. Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004469-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ALEXANDRA PADILHA SOARES LEITE (EMBARGANTE)

ANDERSON SOARES LEITE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004469-68.2020.8.11.0041 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, 4 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023747-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA (AUTOR(A))

ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUÁRIA AGS LTDA (REU)

ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA (REU)

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023747-89.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

concordância com os honorários periciais (Id 28331641), intime-se a 

empresa perita para dar início aos trabalhos periciais. Defiro o pedido do ID 

28374219. Cumpra-se na forma requerida. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 3 

de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1086221 Nr: 4390-48.2016.811.0041

 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: LINDINALVA VIEIRA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados LINDINALVA VIEIRA VAZ, a fim 

de DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 63,25, referente ao 

contrato n. 107074079 e CONDENAR a ré CLARO TV (EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA.) ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). CONFIRMO 

a liminar de p. 23/24.Custas e despesas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez 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.I. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1095804 Nr: 8731-20.2016.811.0041

 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: FÁTIMA DA CRUZ SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogenes Damiani Damian 

Guirado Prates - OAB:12434/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIOS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099/B, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 Posto isto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” da ré 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES (CLARO TV) e, por se tratar de 

condição da ação, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.Custas e 

despesas processuais pela autora, assim como honorários advocatícios 

de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Contudo, 

sendo esta beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do 

crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1155535 Nr: 34119-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVOC, SANDRA MARCELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por RAIZA VICTORIA OLIVEIRA 

CONCEIÇÃO para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no 

valor de R$ 33,72, contrato n. 162657165. Diante da atitude ilícita, 
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CONDENO a ré CLARO S/A ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas e despesas 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.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1160792 Nr: 36250-67.2016.811.0041

 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: LAURO REIS DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados por LAURO REIS DA PENHA 

contra CLARO S/A.Condeno o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC. Porém, em se tratando de beneficiário da Justiça Gratuita, suspendo 

a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1162980 Nr: 37173-93.2016.811.0041

 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: AILTON ANTONIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por AILTON ANTONIO MOREIRA 

para DETERMINAR que a ré reabilite a linha telefônica do autor e se 

abstenha de realizar nova suspensão injustificada, bem como promova o 

cancelamento dos serviços adicionais não solicitados. Diante da atitude 

ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da 

data desta sentença. Custas e despesas 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.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1163284 Nr: 37249-20.2016.811.0041

 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: TATIANY PATRICIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:OAB/MT 13.333

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos formulados por TATIANY PATRICIA DE 

ARRUDA, a fim de CONDENAR a ré TELEFÔNICA BRASIL S/A ao 

pagamento de indenização por DANOS MORAIS, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais pela 

ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% 

(dez 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.I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943823 Nr: 56761-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DA SILVA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª). DANIELA CRISTINA VAZ PATINI , OAB/MT nº 

11660/O , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, 

nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de 

vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 944136 Nr: 56953-87.2014.811.0041

 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: MARIA ZELIA MALAQUIAS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nomeio THYAGO JORGE MACHADO como perito do Juízo. Intime-o na Rua 

General Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, telefone (65) 

8112-2338, para cumprir ao encargo, informando a este Juízo sua 

aceitação independentemente de termo de compromisso, nos termos do 

artigo 466 do Código de Processo Civil, devendo desde já, apresentar sua 

proposta de honorários periciais.O expert deverá responder se a 

assinatura aposta no contrato de financiamento como avalista pertence à 

autora.Faculto às partes indicação de assistentes técnicos e quesitos, 

conforme estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741206 Nr: 37989-51.2011.811.0041

 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: ESPOLIO DE MARIA DAS DORES DAMASCENO, 

ANTONIA DAMASCENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL AMECOR LTDA, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953, KLEYSSON HANDERSSON ARANTES SOUZA 

DE CAMPOS - OAB:MT/10545, LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR (PROC 

MUNICIPAL) - OAB:12.244-B, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAMASCENO 

PERES - OAB:12553, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSÉ ARLINDO DO 

CARMO - OAB:3.722/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o Art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016), INTIMO o Dr(ª). Taynara Costa Patrolin , OAB/MT nº 27273/O , 

para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos 

do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 
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cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047517-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1047517-14.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais e materiais por bloqueio 

indevido de conta corrente/conta salário sem aviso prévio e retenção de 

valores de poupança, em que Felipe Correa da Silva requereu os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. O artigo 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. Entretanto, o autor deixou de trazer 

aos autos documentos comprobatório do seu estado de hipossuficiência, 

para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, ainda que 

devidamente intimado (id. 28763332). A mera alegação do autor não são 

suficientes para demonstrar que não possui condições de arcar com as 

custas processuais. Assim, não restou demonstrado que o autor ao 

suportar as despesas processuais, teria seu sustento e de sua família 

prejudicado. Cabe ao magistrado 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 e de sua família, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos semelhantes, decidiu: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

AUSÊNCIA DE ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDÍCIOS DE 

CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. A despeito de ser 

assente na jurisprudência que a declaração de hipossuficiência goza de 

presunção juris tatum de veracidade, caso conste nos autos elementos ou 

indícios que demonstram o contrário, deve o magistrado indeferir o pedido 

de justiça gratuita. Assim, cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca da declaração de hipossuficiência, deferindo ou não o 

benefício. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita deve haver 

bastante parcimônia e cautela, pois, caso seja concedida para quem 

realmente não esteja em estado de hipossuficiência financeira, estar-se-á, 

assim, transferindo o custo processual que passará a ser arcado pela 

sociedade, através do sistema de contribuição de tributos, que fomentam 

os cofres públicos e sustentam as instituições. (AI 140471/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)” “52181861 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da 

justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º 

da Constituição Federal, a dizer, “o estado prestará assistência jurídica 

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

AI 119454/2013; Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião 

Barbosa Farias; Julg. 11/03/2014; DJMT 17/03/2014; Pág. 17)” Portanto, 

considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de 

comprovada ausência de condições financeiras, INDEFIRO a concessão 

do benefício ao autor. Intime-se o autor para recolher as custas judiciais 

iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Comprovado o recolhimento, venham os autos imediatamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002480-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO BENEDITO DE SIQUEIRA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1002480-32.2017.8.11.0041 

SENTENÇA CRISTINO BENEDITO DE SIQUEIRA 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 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, 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 CRISTINO BENEDITO 

DE SIQUEIRA 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. 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 no pé direito computada em 25% (ID 6730251). Neste caso, para 

lesão em um dos pés o percentual é de 50%, dessa forma 25% de 50%, 
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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 CRISTINO BENEDITO 

DE SIQUEIRA 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$ 950,00 (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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1035068-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PALEARE LTDA (REQUERIDO)

CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA (REQUERIDO)

DENIS FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT17613-O (ADVOGADO(A))

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Processo n° 1035068-92.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de ação 

revocatória proposta por HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS em 

desfavor de DENIS FERNANDO SILVA, CLAUDEVIR FRANCISCO TOSTA e 

CONSTRUTORA PALEARE LTDA, todos qualificados nos autos. O 

processo teve regular tramitação, com a apresentação de contestação e 

impugnação (ID. 12594264, 12764456 e ID. 13204358. A ré 

CONSTRUTORA PALEARE LTDA interpôs agravo de instrumento em face 

da decisão que deferiu tutela de urgência, para determinar que a Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso averbasse no contrato social da 

sociedade empresária, a existência da presente demanda.(ID. 18857085). 

O agravo foi julgado ID. 18857087, sendo determinado a baixa na 

anotação premonitória no contrato social da empresa na Junta Comercial. 

Em seguida, as partes transigiram extrajudicialmente, cujo termo de acordo 

foi apresentado na Execução n. 1032025-50.2017.8.11.0041, e englobou, 

dentre outros, o presente feito. Por este juízo foi determinado no ID. 

19500652, que fosse transladada cópia do termo de acordo para o 

presente feito e procedesse a intimação das rés para se manifestarem 

sobre o mesmo. A determinação foi cumprida, conforme se observa no ID. 

25462643, inclusive contendo a sentença homologatória prolatada 

naqueles autos 1032025-50.2017.811.0041 e lançada no ID. 19490021. Os 

réus Denis Fernando da Silva e Claudevir Francisco Tosta manifestaram 

requerendo a extinção do processo (ID. 25766243). Quanto à ré 

Construtora Paleare Ltda, requereu seja determinado a baixa nas 

anotações realizadas no Contrato Social da Construtora Paleare Ltda, 

como também, a extinção da presente demanda. É o breve relatório. 

DEcido. Homologo o acordo firmado e EXTINGO o feito, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea "b"do CPC. Face a manifestação da ré Construtora 

Paleare Ltda, determino que se expeça ofício a Junta Comercial nos 

termos do despacho (ID. 19500652). Isento de custas remanescentes, nos 

termos do artigo 90, §3º do CPC. Honorários na forma pactuada. Após, 

cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1053434-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIALESKI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUZINETE DE MIRANDA (EXECUTADO)

CONFECCOES MAX DENIM EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1053434-14.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução movida por BIALESKI ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME 

em desfavor de ANA LUZINETE DE MIRANDA e CONFECÇÕES MAX DENIM 

LTDA, já qualificados nos autos. As partes foram citadas. A segunda 

executada e o exequente resolveram transacionar entre si, conforme 

termo de acordo ID 28410514, protocolado e assinado digitalmente. No 

termo, executada CONFECÇÕES MAX DENIM LTDA se declara devedora 

da integralidade dos valores cobrados (cláusula 3ª do termo de acordo). 

Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido. As partes estão 

devidamente representadas e seus advogados têm poderes para transigir, 

conforme procurações de ID 26199732 e ID 28410516. Tratando-se de 

direito disponível e estando as partes devidamente representadas, 

homologo o acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos 

termos do art. 487, III, b do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009201-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CAMPOS CURADO (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1009201-97.2017.8.11.0041 

SENTENÇA JOSE DE CAMPOS CURADO 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 setembro 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 laudo 

do IML e carência da ação por 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 
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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 JOSE DE CAMPOS 

CURADO 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). Outrossim, 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 

Várzea Grande (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 direito computada em 50% (ID 8679353). 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 JOSE DE CAMPOS 

CURADO 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, que fixo em R$ 1.000,00 (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: 1035280-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ARRUDA ROCHA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

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. 1035280-16.2017.8.11.0041 

SENTENÇA SOLANGE ARRUDA ROCHA 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 07 de setembro de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual 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. A autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por SOLANGE ARRUDA ROCHA 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 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 cópia do requerimento administrativo 

carimbado pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Igualmente, 

rejeito a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de 

comprovante de residência da autora 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 
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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 superior esquerdo computada em 50% (ID 

12911894). 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. 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 SOLANGE ARRUDA ROCHA 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, que fixo em R$ 1.000,00 (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: 1036866-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JAIR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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. 1036866-88.2017.8.11.0041 

SENTENÇA JOAO JAIR PEREIRA 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 SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 24 de maio 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, sustenta a 

improcedência do pedido de reembolso de despesas médicas, 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 JOAO JAIR PEREIRA 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. 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 torácica computada em 10% (ID 12387463). 

Neste caso, para lesão de órgãos e estruturas torácicos o percentual é de 

100%, dessa forma 10% de 100%, corresponde a 10%, 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 10% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.350,00 (um mil trezentos 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$ 110,00 (cento e 

dez reais). 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 aos autos, tais como boletim ocorrência (ID 11023786), 

histórico clinico (ID 11023793) e nota fiscal (ID 11023798), me convencem 

de que o autor foi vítima de acidente de trânsito, sendo submetido a 

tratamento médico, como demonstram citados documentos. O recibo 

acostado ao ID 11023798, emitido em nome do autor, demonstra que ele foi 

submetido ao procedimento médico lá descrito e cobrado. Sendo assim, o 

autor faz jus ao recebimento das despesas despendidas com o tratamento 

médico 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 
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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 JOAO JAIR PEREIRA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar a ré a pagar à parte autora: a. a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos 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. b. a 

título de reembolso de despesas médicas e suplementares, o montante de 

R$ 110,00 (cento e dez 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, que fixo em R$ 950,00 (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: 1018652-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE MATEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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. 1018652-49.2017.8.11.0041 

SENTENÇA MARCIO JOSE MATEUS 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 maio de 

2014, 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 realizada na esfera administrativa. 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 MARCIO JOSE 

MATEUS 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). 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 membro inferior direito computada em 

50% (ID 10107755). 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. No caso, o autor já 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Portanto, abatendo a quantia 

recebida, o autor faz jus, ainda, ao recebimento de R$ 2.193,75 (dois mil 

cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) referente ao 

sinistro ocorrido em 19/05/2014. 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 MARCIO JOSE 

MATEUS 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$ 2.193,75 (dois mil cento e 

noventa e três 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$ 950,00 (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: 1022916-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LEANDRO FERREIRA (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. 1022916-46.2016.8.11.0041 

SENTENÇA FRANCISCO LEANDRO FERREIRA 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 16 

de outubro 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 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 
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autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por FRANCISCO LEANDRO 

FERREIRA 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. 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. Quanto a impugnação dos 

documentos juntados pelo autor, razão não assiste à seguradora ré, vez 

que da análise acurada dos autos verifica-se que a assinatura do autor no 

instrumento de procuração é semelhante a assinatura exarada no laudo 

de avaliação médica realizado perante a Central de Conciliação. 

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 ombro esquerdo computada em 75% 

(ID 5812357). Neste caso, para a perda de mobilidade do ombro 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 FRANCISCO 

LEANDRO FERREIRA 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$ 950,00 (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: 1020427-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA GONCALVES DE AZEVEDO (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 COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1020427-36.2016.8.11.0041 

SENTENÇA NATALIA GONCALVES DE AZEVEDO 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 outubro de 2016, 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 NATALIA 

GONCALVES DE AZEVEDO 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 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. A certidão de 

ocorrência apresentada pela 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 
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que a parte autora possui lesão no quadril esquerdo computada em 50% 

(ID 7356940). Neste caso, para a perda da mobilidade do quadril o 

percentual é de 25%. Dessa forma 50% de 25%, corresponde a 12,5%, 

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 

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 NATALIA GONCALVES DE AZEVEDO 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$ 

950,00 (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: 1020847-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA AUXILIADORA DA SILVA (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:

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. 1020847-41.2016.8.11.0041 

SENTENÇA RITA AUXILIADORA 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 30 de junho de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual 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. A 

autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por RITA AUXILIADORA 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 cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Quanto a impugnação dos documentos juntados pela autora, 

razão não assiste à seguradora ré, vez que da análise acurada dos autos 

verifica-se que a assinatura da autora no instrumento de procuração é 

semelhante a assinatura exarada no laudo de avaliação médica realizado 

perante a Central de Conciliação. 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 

Depreende-se dos autos que a autora, ao desembarcar de um ônibus 

coletivo, caiu e fraturou o tornozelo, conforme bem relatam o boletim de 

ocorrência, a certidão de ocorrência do SAMU e os documentos médicos 

acostados. Desta forma, resta claro que o ônibus, veículo automotor em 

questão, foi causa determinante para ocorrência do evento danoso. 

Nesse sentido o entendimento do E. TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

LESÃO – QUEDA AO DESCER DE ÔNIBUS – CAUSA DETERMINANTE DO 

ACIDENTE - DEVER DE INDENIZAR – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

INCIDÊNCIA – DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR 

IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.I – Se o veículo de via terrestre 

teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro 

DPVAT.II – Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso.III – Os 

honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor 

irrisório, observadas as regras do art. 85 do CPC.(N.U 

0040728-21.2016.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

18/05/2018) AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DPVAT – LESÃO – QUEDA AO 

DESCER DE ÔNIBUS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RENOVAÇÃO DOS 

FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.Na hipótese, ficou devidamente comprovado o acidente e o 

nexo de causalidade, o que enseja o pagamento de indenização do seguro 

DPVAT, por se tratar de veículo automotor passível de transitar em vias 

terrestres e de licenciamento obrigatório. A decisão monocrática que 

negou provimento ao recurso não comporta reparo se atacada mediante a 

reiteração dos argumentos já apresentados nas razões do Recurso de 

Apelação devidamente analisados no pronunciamento judicial.(N.U 

0109236-11.2017.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018) O TJMT, em acórdão da lavra da Desa. Clarice Claudino da 

Silva, exarou decisão firmando o seguinte entendimento, in verbis: “Com 

efeito, é cediço que o seguro obrigatório DPVAT é contrato de cunho 

social, regulamentado pela Lei 6.194/74, em que o segurado é 

indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano 

pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou 

seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é 

necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 

In casu, a queda da autora, ora Agravada, ocorreu na descida do veículo, 

quando lesionou o tornozelo direito. O veículo, nesse caso, foi a causa 

determinante para o dano sofrido pela recorrida, sendo, portanto, cabível a 

indenização securitária. A jurisprudência do STJ firmou entendimento que 

o essencial é que o veículo seja causador do dano, mesmo que não esteja 

em trânsito e não mera concausa passiva do acidente.” 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 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 
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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 esquerdo computada em 75% (ID 

8673998). Neste caso, para lesão em um dos pés o percentual é de 50%. 

Dessa forma 75% de 50%, corresponde a 37,5%, 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 37,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 5.062,50 (cinco mil 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 RITA AUXILIADORA 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$ 5.062,50 (cinco mil 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, 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: 1020313-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RUBINHO GODOY (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:

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. 1020313-97.2016.8.11.0041 

SENTENÇA MARCELO RUBINHO GODOY 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 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 MARCELO RUBINHO 

GODOY 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. 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 pé direito computada em 25% (ID 6726385). Neste caso, 

para lesão em um dos pés o percentual é de 50%, dessa forma 25% de 

50%, 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 MARCELO RUBINHO GODOY 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$ 

950,00 (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

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0020418-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHA OAB - MT7102-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

WOODMAKER BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MOVEIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Infojud: Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, e considerando a consulta 

realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta Vara, impulsiono os autos a 

parte autora para manifestação acerca da resposta a qual encontra-se em 

pasta própria do INFOJUD nesta serventia, identificada como DOC. 

38/2019. Cuiabá - MT, 03/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014055-64.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBOTTON & ASSOCIADOS CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

VALORISA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ivone Campos Freire OAB - MT9912-O (ADVOGADO(A))

KATIA NUNES DE OLIVEIRA OAB - SP211935 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIFI - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO OAB - DF11161-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, considerando a distribuição dos 

presentes autos no PJE, impulsiono os autos intimando a parte interessada 

para imprimir o ofício ID 28793542 e demais documentos necessários ao 

seu fiel cumprimento, e diligenciar junto ao respectivo Cartório Extrajudicial. 

Cuiabá - MT, 04/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004068-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO INACIO BARBOSA (AUTOR)

TELMA APARECIDA BENITES DE ARAUJO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVALDA RODRIGUES SILVA OAB - MT16536-O (ADVOGADO(A))

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE SOUZA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004068-69.2020.8.11.0041. AUTOR: 

CICERO INACIO BARBOSA, TELMA APARECIDA BENITES DE ARAUJO 

BARBOSA REU: VALDOMIRO DE SOUZA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Despejo cumulada de Cobrança de Aluguéis proposta por 

CICERO INACIO BARBOSA e TELMA APARECIDA BENITES DE ARAUJO 

BARBOSA em desfavor de VALMIRO DE SOUZA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em consulta ao sistema PJE, 

verifica-se que a parte autora ingressou anteriormente com outra ação na 

11ª Vara Cível da Capital nº 1014938-47.2018.8.11.0041, onde foi 

indeferido a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução do 

mérito, com base no artigo 485, I, do CPC/2015. Por sua vez, observa-se 

que a ação anterior proposta pela mesma parte autora, em face do mesmo 

demandado, se tratou de ação de despejo cumulada com cobrança de 

aluguéis, com base nos exatos fundamentos, referentes às mesmas 

causas de pedir, razão porque entendo que deve ser aplicada a norma 

contida no art. 286, II, do CPC, que visa impedir a violação ao Princípio do 

Juiz Natural. Assim, não havendo alteração substancial de pedidos em 

relação aos da ação anteriormente aforada, extinta sem resolução do 

mérito, não há como se afastar a prevenção regulada no artigo 286, II, do 

CPC/15. Preceitua o artigo 286, II, do CPC que: Art. 286. Serão distribuídas 

por  dependênc ia  as  causas  de  qua lquer  na tureza : 

........................................................................................................ II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; Dessa forma, a 

presente demanda deve ser processada e julgada pelo Juízo da 11ª Vara 

Cível desta Comarca. Diante do exposto, reconheço a existência de 

prevenção e determino a redistribuição deste feito ao Juízo da 11ª Vara 

Cível da Capital para processamento e análise, nos termos do art. 286, II 

do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003849-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FERNANDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003849-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WASHINGTON FERNANDO DA SILVA REU: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

SAO JOSE LTDA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 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, cabe ao magistrado 

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 e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QCP3916 MT 

HYUNDAI/CRETA 20A PRESTI 2017 2017 WASHINGTON FERNANDO DA 

SILVA Sim Além disso, inobstante tenha sustentado que as despesas 

básicas de sua casa e educação são elevadas, o demandante recebeu a 

títulos de proventos em 10.01.2020 a importância de R$ 18.625,53 (id. 

28634400), o que não condiz com a hipossuficiência alegada. No mais, 

não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme 
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determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. 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 da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no 

exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte 

autora. Contudo, com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do 

CNGC, DEFIRO o pedido de parcelamento das custas processuais em até 

seis prestações. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher a primeira parcela das custas 

processuais, devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, 

até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária. Passo a analise do 

pedido de antecipação de tutela. Trata-se de ação de adjudicação 

compulsória c/c obrigação de fazer que Washington Fernando da Silva 

move contra Imobiliária e Construtora São José Ltda, onde o autor narra 

que adquiriu através de termo de cessão de direitos o apartamento nº 803, 

medindo 118,15 metros quadrados, com duas (02) vagas de garagem de 

números 25 e 26 (do 1º subsolo), no Edifício New Avenue, objeto da 

matrícula nº 102.973, registrado no Cartório do 5º Ofício da Comarca de 

Cuiabá-MT. Menciona que apesar de ter notificado a demandada, a mesma 

não procedeu à escrituração e a transferência do referido imóvel no prazo 

de 120 dias, conforme estabelecido na cláusula Nona do contrato. Por tais 

razões, requer, em tutela de evidência ou urgência, que seja outorgado na 

escritura da respectiva unidade objeto da matrícula nº 102.973. Junta 

documentos. Nos termos do art. 294, NCPC, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo os requisitos da primeira 

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

ou o risco ao resultado útil do processo; e da segunda, a caracterização 

do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da 

parte e a prova inequívoca, isto é, comprovada documentalmente, do seu 

direito, fundado em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

súmula vinculante. Mister esclarecer, que para o deferimento da tutela de 

evidencia faz-se necessário os requisitos elencados no artigo 311 do 

CPC, vejamos: Art. 311. A tutela de evidencia será concedia, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver 

tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

geral dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. Extrai-se do artigo acima, que para a 

concessão da tutela de evidência requer, além da comprovação 

documental das alegações, a existência da tese firmada no julgamento de 

casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que ficou demonstrado nos 

autos. Em que pese o teor das Súmulas nº 239 e 308 do Superior Tribunal 

de Justiça, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

súmula vinculante a respeito da matéria. Por outro lado, 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 que o autor juntou termo de cessão de direitos da unidade 803 

do Edifício New Avenue, sendo imitido na posse do imóvel na data da 

assinatura do referido termo em, 18/11/2019, com o cedente (adquirente 

originário), tendo constado a participação/ciência da demandada (id. 

28635627), bem como a incumbência do réu em fazer à outorga da 

escritura definitiva. Verifica-se ainda, que o demandante colacionou o 

termo de quitação emitido pela construtora ré (id. 28637304) em favor do 

cedente (adquirente originário) referente ao apartamento objeto do litígio, 

todavia, ainda não conseguiu registrar o mesmo no seu nome. Registra-se 

que as restrições impostas pela hipoteca não subsistem em relação aos 

terceiros de boa-fé, que pagaram integralmente o preço das unidades 

autônomas comercializadas. A matéria é sumulada pelo STJ: A súmula 

308: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, 

anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não 

tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Além disso, é notório o 

perigo de dano, vez que a ré São José está sendo demandada em ações 

judiciais, conforme averbações da Justiça do Trabalho nas margens das 

matrículas dos imóveis e estando eles ainda em nome desta, poderá 

continuar ser objeto de penhora e outras restrições, o que causaria mais 

prejuízos para ao autor. Ao que tudo indica, o bem se encontra quitado, 

porém o autor está impedido de usufruir legalmente dos seus direitos de 

propriedade. “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, e 

mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará danos à parte 

Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, com amparo no art. 300 

do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a 

requerida: a) expeça autorização de escritura em nome do Requerente do 

bem imóvel objeto da matrícula 102.973 registrado no Cartório do 5º Ofício 

da Comarca de Cuiabá-MT, no prazo de 30 (trinta) dias; b) proceda com a 

baixa da hipoteca na matrícula n. 102.973, no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte do requerido, 

imponho a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Determino a expedição de ofício ao 5º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, para fazer constar a averbação 

acerca da existência desta ação judicial (1003849-56.2020.8.11.0041) à 

margem da matrícula n.102.973. Designo o dia 18/05/2020, às 12horas 

para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 
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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). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2020. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.
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FLAVIANE ENEDINA DE SOUZA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058026-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIANE ENEDINA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 09:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal
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MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058384-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIANE ENEDINA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2020 às 08:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1050804-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIVAN DE ARAUJO LEITE RÉU: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDIVAN 
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DE ARAUJO (id. 26288428), contra a decisão que indeferiu os benefícios 

da justiça gratuita, requerendo que seja concedida a gratuidade da justiça. 

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis: Art. 494. Publicada a 

sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por 

meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Da simples análise do argumento 

sustentado pela parte embargante, tem-se que o mesmo não deve ser 

acolhido, pois, sua pretensão restringe à reforma da decisão, o que é 

vedado tanto por lei como pela aplicação dos princípios da imutabilidade. 

Quanto à diretriz princípio lógica apontada, faço consignar que, qualquer 

pretensão de modificação quanto ao teor da decisão dever ser feita, se 

for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através 

de interposição de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois 

são os remédios processuais destinados a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. A propósito segue os seguintes 

julgados do nosso e. Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

OPOSIÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ERRO MATERIAL E 

OMISSÃO NÃO CONSTATADOS – MATÉRIAS DEVIDAMENTE 

APRECIADAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TESES DECIDIDAS E 

NÃO ACOLHIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar 

em erro material quando a citação tida por equivocada representa cópia 

fiel do fragmento da denúncia. Nos termos dos arts. 285, parágrafo único, 

alínea “b”, e 676, inciso I, do CPP, as alcunhas conferidas ao réu fazem 

parte de sua qualificação pessoal e, por consequência, podem ser 

mencionadas nos autos. É vedado por meio de embargos de declaração 

rediscutir matéria amplamente debatida na decisão judicial atacada. (ED 

58828/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA 

DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE 

REDISCUSSÃO E REFORMA DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – 

INADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. 

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a 

temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição 

sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os 

embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese 

recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão 

colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, 

que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a 

modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em 

raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A 

pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do 

recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e 

interposição de aclaratórios protelatórios. (ED 66060/2018, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018) RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

PARTE APELADA QUE NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – REFORMA DA SENTENÇA 

MANTIDA - VÍCIO INDEMONSTRADO - ACORDÃO QUE TRATOU 

INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO 

DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração não é instrumento 

apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, 

contradição e/ou obscuridade. (ED 84289/2018, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018) Caso o presente recurso se 

prestasse à finalidade de alteração substancial da decisão, o princípio da 

adequação estaria tacitamente revogado, uma vez que haveria dois 

recursos com a mesma finalidade. Assim, na presente hipótese, não se 

vislumbra qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC, a serem 

sanados, os embargos, ora em análise, apresenta-se como impróprio para 

alterar a decisão embargada, haja vista não ser escopo dos Embargos de 

Declaração à modificação de decisões. Dessa forma, conheço dos 

embargos e os REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes 

Embargos pretendem conduzir a nova decisão, com reapreciação daquilo 

que ficou decidido, o que é vedado pela legislação vigente. Assim sendo, 

mantenho a decisão, como lançada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juiza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058420-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CLEIDE PEREIRA DA SILVA OAB - 034.400.931-90 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058420-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAYCON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE: CLEIDE 

PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2020 às 09:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004183-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004183-90.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCOS VINICIUS GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios de assistência judiciaria gratuita à parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito com Pedido de 

Antecipação de Tutela e Reparação dos Danos Morais proposta por 

MARCOS VINICIUS GONÇALVES em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, afirmando que é usuário 

dos serviços prestados pela ré no imóvel onde consta instalado a UC 

6/229033-6, alega ainda que a fatura referente à cobrança do mês de 

novembro de 2019, está destoando do seu consumo médio. Aduz que o 

seu consumo real não passa de 300KWH/mês e na fatura do mês de 

novembro o consumo cobrado foi de 675,00 KWH. Diante do exposto, 

requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a ré 

que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no 

imóvel (UC 6/229033-6), sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese, 

percebe-se a em sede de cognição sumária a probabilidade do direito, 

como se verifica nos documentos juntados pelo autor, sendo estes o 

extrato de histórico de consumo (ID: 28723062) e a fatura contestada (ID: 

28723060). Além do mais, verifico que se sustenta a alegação da 

requerente, de que a aferição do seu consumo constante na referida 

fatura, está destoando de sua média mensal. Bem como, está evidente a 

relação jurídica de consumo, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar fato 

negativo. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte 

no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, já que 

se trata de serviço essencial. Deste modo, o perigo da demora está 

evidenciado. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da 

jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua 

vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano 

nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do 

direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 

prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Confira-se: “RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO 

DOS SERVIÇOS E DE NEGATIVAR O NOME DA AUTORA – COBRANÇA DE 

FATURAS EXTRAS E PRETÉRITAS – DISCUSSÃO JUDICIAL - REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - 

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será 

deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança extras de 

valores referentes a supostas diferenças de consumo que não são 

devidas e por débitos pretéritos (outubro de 2017 a março de 2018). Com 

efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia 

elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a 

concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida 

relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem 

manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito”. 

(TJMT – AI 1007798-85.2018.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018). Negritei. 

Registre-se ainda que o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à 

ré, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 

300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de 

tutela não desonera a parte autora do pagamento das contas futuras, nem 

impede a revogação da liminar à luz de novos elementos. Diante do 

exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a ré que SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento dos serviços no imóvel da parte autora (UC 

6/229033-6) em razão da inadimplência da fatura novembro/2019 no valor 

de R$ 702,37 (setecentos e dois reais e trinta e sete centavos), sob pena 

de multa. Ademais fica condicionada a manutenção da medida ao depósito 

judicial do valor da fatura referente ao mês de novembro, no valor que 

reputa ser devido. Designo o dia 18/05/2020 às 12h30min, para audiência 

de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital, 

na sala 07. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

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

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

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

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061506-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI CURVO DE AQUINO (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:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061506-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILUCI CURVO DE AQUINO RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 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. Nesse seguimento, de acordo 

com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, 

redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Portanto, 
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cabe ao magistrado 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 e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, a parte possui salário acima da 

média, e em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que 

o autor possui veículo próprio. Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa 

Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações QCX2385 MT RENAULT/KWID INTENS 10MT 

2018 2019 MARILUCI CURVO DE AQUINO Sim No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

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.(...).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. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058009-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DE OLIVEIRA BARBOSA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058009-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELTON DE OLIVEIRA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 
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seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 10:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058100-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CESAR AGUILERA BELICA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058100-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENAN CESAR AGUILERA BELICA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 11:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057995-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA OLIVEIRA BORBA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1057995-81.2019.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VANIA OLIVEIRA BORBA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 
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processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 10:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057232-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DUTRA DE PAULA (EXEQUENTE)

ROSA IMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO PARABA VELOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1057232-80.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALEXANDRE DUTRA DE PAULA, ROSA IMOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: 

CARLOS AUGUSTO PARABA VELOSO Vistos etc. 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), 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 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). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058138-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN COSTA DE ARRUDA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058138-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLEN COSTA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 23/04/2020 às 11:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058383-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SANTOS DA CRUZ (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058383-81.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUELI SANTOS DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 157 de 270



sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2020 às 10:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058285-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO VELMER DE LIMA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058285-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO VELMER DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2020 às 10:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058263-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS GOMES (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058263-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA DOS SANTOS GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 24/04/2020 às 09:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 
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sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038850-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINA TERCIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA OAB - MT23448/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038850-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLARINA TERCIA DE ALMEIDA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Inicialmente verifica-se a decisão (ID: 24245965) proferida e publicada no 

dia 03/10/2019, a qual designou a Audiência de Conciliação, que seria 

realizada no dia 11/02/2020, às 10 horas e 30 minutos, na Central de 

Conciliação, sala 03. Posteriormente, observa-se a contestação (ID: 

27275197) que foi juntada aos autos no dia 11 de dezembro de 2019, na 

qual o requerido solicitou o cancelamento da audiência de conciliação 

alegando que o caso em comento não comporta conciliação. No mesmo 

sentido, no dia 27 de janeiro de 2020 a requerente se manifestou (ID: 

28438522) reiterando que não tem interesse na audiência de conciliação e 

requerendo o cancelamento da mesma. Assim, por vontade de ambas as 

partes, determino o cancelamento da audiência de conciliação designada 

anteriormente. No mais, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva 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), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

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

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-97 DISCRIMINATÓRIA

Processo Número: 1003538-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARIA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003538-65.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

KATIA MARIA DE MIRANDA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. O feito 

foi distribuídos a este juízo por dependência ao processo de nº 

1026986-04.2019.8.11.0041, que tramita nesta vara. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar, proposta por KATIA 

MARIA DE MIRANDA em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A, devidamente 

qualificados nos autos, alegando que é consumidora da concessionária 

requerida através da matrícula de nº 440489-0, informa ainda, que ajuizou 

02 (duas) ações perante este Juízo, em razão de entender que o valor de 

algumas faturas emitidas pela empresa requerida, destoam de sua 

realidade, sendo estes os autos n° 1026986-04.2019.811.0041 que 

discute os meses 05/2019 e 06/2019 e o n° 1041187-98.2019.811.0041 

que demanda acerca dos meses 07/2019, 08/2019 e 09/2019. Narra que a 

sua média real de consumo mensal é de 10m³ e que no mês de 

janeiro/2020 foi novamente surpreendida ao receber uma fatura com 

consumo de 277m³, no valor de R$ 2.760,83 (dois mil setecentos e 

sessenta reais e oitenta e três centavos). Por tais motivos, pugna em sede 

de antecipação de tutela para que seja determinado que o requerido se 

abstenha de suspender o fornecimento de água da matrícula n° 440489-0, 

bem como, se abstenha de inserir o nome da requerente nos órgãos 

restritivos de crédito SPC/SERASA, sob pena de multa. Com a inicial juntou 

documentos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que estabelece as regras 

regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às normas do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que 

ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana. Importante 

mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, 

qual seja o acesso ao fornecimento de água. / Neste ponto, vale destacar 

o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de consumo, onde: 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a 

fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e 

perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. In casu, a autora narra que restou 

inadimplente perante a concessionária requerida, em virtude de lhe ter sido 

enviada cobrança exorbitante correspondente ao mês de janeiro/2020, 

com um valor acima de sua média de consumo real. Neste sentido, da 

análise do processo nº 1026986-04.2019.811.0041, verifica-se que foram 

carreadas as contas do consumo de água dos meses anteriores ao início 

das cobranças dos valores elevados (ID. 21075401), por meio das quais, 

na presente sede de cognição, é possível aferir a discrepância entre os 

valores cobrados na fatura em discussão no presente feito (ID. 

28547695), visto estarem em valores consideravelmente inferiores ao da 

cobrança sub judice, o que não destoa do entendimento formado ao 

conceder a antecipação de tutela naqueles autos. No mais, em consulta ao 

sitio eletrônico da reclamada (anexo), denota-se que se encontram 

pendentes de pagamento tão somente a fatura em debate neste feito, o 

que demonstra em sede de cognição sumária, a probabilidade de direito. 

Outrossim, a demonstração do perigo de dano, reside no fato de a água 

ser um bem essencial a vida do ser humano. Ademais, observa-se não 

haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a 

medida não causará nenhum prejuízo à empresa requerida. Sobre a 

matéria, é o entendimento do TJ-MT: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 
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FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO ABRUPTO NA 

FATURA – SUSPENSÃO DO CONSUMO - ACORDO JUNTO AO PROCON 

DESCUMPRIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL 

CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

DEPROVIDO.Tratando-se o fornecimento de água um serviço público 

essencial, o seu oferecimento deve ser adequado, eficiente e contínuo, só 

podendo ser interrompido de maneira excepcional e com aviso prévio. A 

interrupção do abastecimento de água, sem justo motivo, representa uma 

ofensa excepcional e anormal à personalidade, ensejadora do dano moral. 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018). 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAB CUIABÁ – DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA – PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – SERVIÇO ESSENCIAL DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO 

CONHECIDO E PROVIDO.Por se tratar de serviço essencial de 

fornecimento de água, tendo em vista a demonstração da plausibilidade do 

direito alegado pelos Agravantes, bem como o evidente risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação para estes e sua família, caso 

continuasse sendo mantido o defeito no fornecimento do serviço, entendo 

que a decisão de piso deve ser revista.O fornecimento de água é serviço 

essencial, caracterizado como de utilidade pública, dada a sua 

necessidade para a própria garantia da dignidade da pessoa humana.Sob 

esse prisma, o conjunto probatório trazido pela parte agravante é 

suficiente para deferir o pedido deduzido, no sentido de compelir o 

agravado a liberar o crédito que a agravante alega ter direito, sem que se 

saiba, se há alguma pendência ou irregularidade. A determinação de 

restabelecimento do fornecimento de água se mostra necessária, até 

porque não é possível exigir da parte juridicamente hipossuficiente 

comprovar in limine litis fato negativo. Por outro lado patente perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que há 

indicativos do não abastecimento de água na residência dos agravantes. 

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 09/08/2017). No que 

tange ao pedido de suspensão das faturas futuras até que seja sanado 

suposto defeito no hidrômetro, tal pleito neste momento não merece 

acolhimento, vez que se faz necessária maior instrução processual para 

se aferir possível defeito no equipamento. Quanto ao pedido de inversão 

ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter 

o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o 

consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras 

ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do 

CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, 

valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. 

Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a 

convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem 

estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a 

contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO 

PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a 

requerida SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de água da 

matrícula n° 440489-0 em razão da inadimplência da fatura de 

janeiro/2020, bem como, não INCLUA o nome da requerente no rol de maus 

pagadores SPC/SERASA e se a inclusão já tiver sido realizada que 

proceda com a EXCLUSÃO imediatamente, sob pena de multa. Fica a 

MANUTENÇÃO da medida condicionada ao depósito judicial do valor que a 

requerente reputa ser devido na fatura do mês de janeiro/2020. INTIME-SE 

a parte autora para efetuar o depósito judicial no prazo de 15 dias, sob 

pena de revogação da medida antecipatória concedida. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC), e DETERMINO a inversão do ônus da 

prova, cabendo à requerida trazer aos autos as provas que entender 

pertinente. PROCEDA a Secretaria Judicial com o apensamento da 

presente demanda aos autos de nº 1026986-04.2019.8.11.0041. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 12/05/2020 às 08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012093-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA RUZZENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012093-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

FATIMA APARECIDA RUZZENE DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Da análise dos autos, 

verifica-se que a presente ação foi distribuída no sistema do PJE em nome 

de Fátima Aparecida Ruzzene da Silva, todavia, a procuração, 

documentos pessoais, declaração de hipossuficiência e a petição inicial 

se referem a terceiro estranho à lide, Sr. Mateus Silva dos Santos. Em 

razão do princípio da primazia do mérito, que busca assegurar às partes o 

julgamento do mérito da demanda, CHAMO O FEITO À ORDEM, para 

determinar a intimação da requerente, na pessoa de seu procurador para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, juntando os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de inépcia. 

Decorrido o prazo retro, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos para análise e decisão. Intime-se Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1003308-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PLACIDO PINTO JUNIOR (AUTOR(A))

ROSANE COSTA MARQUES PINTO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO BERGER OAB - RS0061011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORESTECA S/A (REU)

LHS PARTICIPACOES LTDA. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003308-23.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANE COSTA MARQUES PINTO, LUIZ PLACIDO PINTO JUNIOR REU: 

LHS PARTICIPACOES LTDA., FLORESTECA S/A Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Exigir Contas proposta por ROSANE COSTA MARQUES PINTO e 

LUIZ PLÁCIDO PINTO JUNIOR em face de LHS PARTICIPAÇÕES LTDA e 

FLORESTECA S.A., em que narram que, em 18 de dezembro de 2000, foi 

firmado junto a primeira requerida uma Escritura Pública de Instituição de 

Usufruto com Reserva de Áreas e outras Avenças, que cederam sua 

propriedade rural com área de mil e quarenta e cinco hectares, quarenta e 

cinco ares e cento e setenta e cinco centiares, para a ré pelo período de 

26 (vinte e seis) anos, com o único objetivo de que fosse exercida no local 

a atividade de plantio de TECA, ficando estabelecido que os autores teriam 

direito de 15% (quinze por cento) do plantio efetivado, contudo, o 

demandado jamais prestou quaisquer contas, deixando os reclamantes 

cerceados de saber a real condição do plantio, pretendendo a exibição de 

contas. Sabe-se que a Ação de Exigir Contas busca garantir o direito ao 

credor das contas a certeza de que seus bens e interesses, dados em 

administração, estão/foram conduzidos dentro dos parâmetros ajustados 

e presumidos, tal procedimento se encontra amparado pelos artigos 550 e 

ss do CPC. Dessa forma, tendo a parte autora especificado 

detalhadamente suas razões de exigir contas e instruído a demanda com 

os documentos comprobatórios, CITE-SE o requerido para, no prazo de 15 

(quinze) dias, preste as contas ou ofereça contestação (art. 550, CPC), 

sob pena do julgamento antecipado da lide (art. 550, § 4°, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1058628-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA OAB - MT4945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIRA SOUZA WEYDMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058628-92.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANDRE SILVA DE SOUZA REQUERIDO: SAMIRA SOUZA WEYDMANN 

DEFERIR Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Trata-se de Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c 

Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Pedido de Tutela Antecipada 

proposta por ANDRE SILVA DE SOUZA em desfavor de SAMIRA SOUZA 

WEYDMANN, alegando que é o legitimo proprietário do imóvel localizado na 

Avenida Doutor Meireles, Apt. 303, Bloco 16, Segundo Pavimento, 

Residencial Esplanada no município de Cuiabá-MT, devidamente 

matriculado sob o n° 73.153 do Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 

Comarca de Cuiabá. Sustenta que, em 16/12/2014 foi procurado pela 

requerida que visava a aquisição do referido bem, após negociarem, ficou 

estabelecido pelas partes que o pagamento seria realizado da seguinte 

forma, R$ 10.000,00 (dez mil reais) de entrada e 05 (cinco) parcelas de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o valor total de R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais). Contudo, a requerida não cumpriu com sua parte do 

acordo, realizou apenas o pagamento da entrada e não procedeu com o 

pagamento do valor remanescente, pelo que pugna em sede de 

antecipação de tutela para que seja determinado a restituição do imóvel a 

favor do requerente, bem como a sua reintegração de posse até o 

deslinde deste feito. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. In casu, o autor pleiteia pela reintegração de posse do imóvel, 

objeto do instrumento particular de contrato de compra e venda firmado 

entre as partes, tendo em vista o interesse pela rescisão contratual no 

mérito da demanda. Entende-se acerca de Reintegração de Posse que tem 

sua aplicação nos casos em que o possuidor perde sua posse 

injustamente por um terceiro. É o entendimento do STJ de que somente 

após a resolução é que poderá haver a posse injusta no imóvel, vejamos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA 

RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do 

STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na 

hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para 

que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula 

resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio 

da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há 

falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de 

resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente 

após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o 

alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, 

QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 

11/05/2009,REPDJe 15/06/2009). 2. (...) (...) 5. Agravo regimental não 

provido." (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013) – 

grifei. Ainda sobre casos análogos, eis a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – 

ESBULHO POSSESSÓRIO DECORRENTE DE ALEGADO INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAR 

OS AGRAVADOS NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO 

DOS VENDEDORES – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.É impossível, em sede de cognição sumária, autorizar a 

reintegração de posse dos vendedores antes de resolvido o contrato de 

compra e venda, pois somente após a sua resolução é que poderá haver 

posse injusta. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018). 

1009523-46.2017.8.11.0000AGRAVANTE: INES HANEL VEIGA, PAULO 

MAGNO VEIGA AGRAVADO: MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA 

SILVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – 

PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.Ainda 

que haja cláusula contratual prevendo a possibilidade de reintegração de 

posse em caso de inadimplemento, não é recomendável o deferimento de 

liminar antes que tenha havido cognição exauriente. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018). RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E 

VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATRELADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDOI - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de 

probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao 
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resultado útil do processo.II - Há um vínculo de dependência de um dos 

pedidos da ação para com o outro, no caso a sentença favorável da 

rescisão do contrato de compra e venda para o deferimento da 

reintegração na posse do bem móvel. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, 

Publicado no DJE 29/09/2017). Assim, diante do pedido de rescisão 

contratual, o mais acertado é aguardar a resolução na sentença quanto ao 

contrato firmado entre as partes, para poder se falar em reintegração de 

posse. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que não estão presentes os 

requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada. Com essas 

considerações, analisadas as alegações e documentação apresentada, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Nos termos do atual Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 28/04/2020 

às 11h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029755-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029755-82.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: 

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: CONDUSPAR 

CONDUTORES ELETRICOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Embargos à 

Execução interposto por SUPREMO ITALIA INCORPORAÇÕES LTDA, em 

desfavor de CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA. Inicialmente, 

insta consignar que os presentes embargos foram distribuídos por 

dependência à execução de nº 1042267-34.2018.811.0041, alega o 

embargante que houve excesso de execução quanto ao índice de 

correção monetária em decorrência aos cálculos trazidos pela exequente, 

posto que, foi utilizado o indexador do TJ/PR, bem como narra que houve 

um equivoco na aplicação dos juros moratórios. No mais, reconheceu o 

débito no valor de R$ 344.490,15 (trezentos e quarente e quatro mil e 

quatrocentos e noventa reais e quinze centavos) referente às Notas 

Fiscais registradas sob os números: 00345994, 00345806, 00346115 e 

00346056. A ação de execução em discussão é embasada estritamente 

nas Notas Fiscais supramencionadas. Diante disto, pugna em sede de 

antecipação de tutela pela concessão de efeito suspensivo, com o 

consequente sobrestamento do processo de execução. Sobre o tema, o 

art. 919,§1° do CPC, dispõe acerca dos requisitos necessários ao 

deferimento, vejamos: “Art. 919.Os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Com efeito, a 

jurisprudência do TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A 

EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 739-A, § 1°, DO CPC, 

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos embargos a execução é uma 

excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à 

relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta 

reparação e a garantia integral do Juízo. A ausência de um dos 

pressupostos estabelecidos no artigo 739-A, § 1ª, do CPC, implica no 

indeferimento da suspensão do feito executivo”. (TJMT - Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso, Data: 19/08/2009).Grifei. Sobre o instituto da 

tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Acerca do tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Nesta esteira, os fatos narrados na inicial junto aos 

documentos apresentados são capazes de embasar, em sede de 

cognição sumária, o convencimento da probabilidade do direito. Nesta 

continuidade, a embargante ainda, invocou dúvida no que tange ao cálculo 

apresentado pela exequente, questionando acerca da aplicação do índice 

de correção monetária (ID: 21467032) e dos juros moratórios. Quanto ao 

perigo de dano, em análise sumária, verifica-se configurado, uma vez que 

há a possibilidade de expropriação do patrimônio do embargante de 

maneira excessiva, desse modo o parcial deferimento da medida é o que 

se impõe. Feitas essas considerações, recebo os presentes embargos à 

execução da execução de nº 1029755-82.2019.811.0041. Presentes os 

requisitos para Concessão de Tutela, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO 

SUSPENSIVO À EXECUÇÃO, tão somente em relação ao valor 

controvertido, devendo ter regular prosseguimento quanto ao valor 

incontroverso. LAVRE-SE o competente termo de caução, conforme 

ofertado pelo embargante ao ID. 20952548, 20952554 e 20952552 dos 

autos principais 1042267-34.2018.8.11.0041. cite-se o embargado, na 

pessoa de seu procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04/02/2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049723-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JORGE COUTO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CANDIDA DE SOUZA OAB - MT25420/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO LAZARO SANTOS SOARES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049723-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAN JORGE COUTO ALVES REU: MARCO LAZARO SANTOS SOARES 

Vistos etc. Inicialmente o pedido de assistência judiciária gratuita foi 

indeferido, conforme decisão de ID n° 25674053, determinando o 

recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Observa-se, porém, que a autora comparece por meio de 

petitório de ID n° 26386342 pleiteando reconsideração da decisão. 

Sabe-se que para insurgência contra decisão judicial só há uma via 

possível, o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações 

mandamentais constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Neste 

norte, já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. 

ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 

I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 
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agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) Destaquei. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios 

forenses, de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. 

A despeito das considerações acima, quanto aos benefícios da 

Assistência Judiciária, alegando a parte necessidade do benefício 

mediante afirmação e subsistindo motivos que demonstrem a sua 

desnecessidade, como o caso dos documentos apresentados junto ao 

pedido de reconsideração, é de se conceder o benefício. Sobre a 

assistência judiciária, dispõe o artigo o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” Posto isso, de acordo com as 

considerações supra, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais. Recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. Ademais, passo análise da 

Tutela de Urgência pleiteada pelo autor em sua exordial. Trata-se de Ação 

de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada cumulada com Cobrança de 

Débitos e Transferência de Débito, proposta por WILLIAN JORGE COUTO 

ALVES em face de MARCO LAZARO SANTOS SOARES, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando que locou ao requerido um 

imóvel residencial localizado na Rua 28, n° 03, Qd. 34, Bairro Coophamil, 

em Cuiabá-MT, contrato assinado entre as partes em 20/02/2019, sendo 

acordado que o valor do aluguel seria R$ 900,00 (novecentos reais), que 

deveria ser pago até o dia 22 (vinte e dois) do mês subsequente. Sustenta 

ainda que era obrigação do réu realizar a alteração da titularidade do 

imóvel junto a empresa responsável pelo fornecimento de água para a 

residência, o que foi descumprido pelo mesmo. Alega que os aluguéis não 

estão sendo pagos regularmente desde o mês de julho, e, que além dos 

aluguéis devidos o demandado não quitou a contas referentes ao 

consumo de água no imóvel, pelo que pugna em sede de antecipação de 

tutela para que seja determinada a desocupação forçada do referido 

imóvel. Inicialmente insta destacar que as ações de despejo, tratadas pela 

Lei do Inquilinato, obedeciam o rito ordinário, assim como estabelece o 

artigo 59 da lei 8.245/1991: “Com as modificações constantes deste 

Capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário”, contudo o Novo CPC, 

deixou de prever tal rito, passando tramitar a presente ação pelo 

procedimento comum, disciplinado no art. 318 e seguintes do NCPC. Não 

obstante a regra geral acima elencada, no caso trazido a baila há 

cumulação de pedidos no processo (despejo e cobrança), sendo aplicável 

o rito especial previsto na lei de locações, e subsidiariamente, as regras 

do procedimento comum. No que tange ao pedido liminar, este tem como 

requisitos o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro deve ser 

entendido como a plausibilidade do direito invocado pelo interessado e o 

segundo como concernente ao fundado receio de que uma parte, antes do 

julgamento da demanda, cause à outra lesão grave e de difícil reparação. 

O pedido de liminar e de tutela antecipada, que antes do Novo CPC 

possuíam requisitos diferentes, tiveram a unificação dos elementos nas 

linhas gerais da tutela de urgência, pela nova lei processual. O art. 300 do 

CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela de urgência, 

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. Destarte, a Lei de Locações foi 

editada em 1991, época em que o sistema brasileiro ainda não conhecia de 

forma generalizada a antecipação de tutela. Por isso, naquele momento, 

considerava-se extremo avanço a possibilidade de imediata realização do 

despejo, initio litis, contudo se exigia várias garantias por considerar 

medida excepcional. Parafraseando o professor Luiz Guilherme Marinoni 

parece evidente que as garantias com que se cerca a Lei de Locações 

para permitir a tutela provisória (especialmente a de urgência) não tem 

mais sentido no direito atual. O regime mais simples e amplo, trazido pelo 

Código de Processo Civil, merece ser aplicado também ao regime de 

despejo, não havendo o que justifique a exclusão. Note-se que interesses 

bem menos nobres do que os do proprietário podem ser tutelados, na via 

ordinária, pela antecipação de tutela, não havendo sentido em oferecer-se 

tratamento menos eficiente e adequado à locação. (Novo Curso de 

Processo Civil – vol.3). Sobre o instituto da tutela antecipada, mais 

adequado ao rito processual da presente ação, cumpre salientar que visa 

adiantar os efeitos da sentença, entregando a parte autora a própria 

pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter 

nitidamente satisfativo, já que por meio dela o autor não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Tem-se que tais requisitos legais, no presente caso, 

encontram-se configurados. O periculum in mora na presente sede de 

cognição se torna visível com os danos advindos da manutenção na 

posse do imóvel pelos requeridos sem o pagamento da contraprestação 

devida, (aluguel e consectários locatícios), o que acarreta aos 

requerentes excessivo gravame e prejuízo. Por outro lado, o fumus boni 

iuris evidencia-se, vez que o autor colacionou aos autos Contrato de 

Locação de Imóvel Comercial (ID n° 25674088) firmado conjuntamente com 

o Sr. MARCO LAZARO SANTOS SOARES, ora requerido, na data de 20 de 

fevereiro de 2019, referente ao imóvel objeto do litigio. Ademais, o autor 

trouxe aos autos as Notificações Extrajudiciais via o sistema Whatsapp (ID 

25674679, 25674681, 25674683, 25674689 e 25674685) por meio da qual 

notificou o demandado para que procedesse com o pagamento dos 

débitos. Observa-se que, na hipótese dos autos, se apresenta adequado 

o deferimento tutela de urgência formulada pela parte autora, no sentido 

da desocupação liminar do imóvel, diante do inadimplemento dos aluguéis. 

Nesse contexto, o inciso III do art. 9º da Lei nº 8.245/91, autoriza que o 

contrato de locação de imóvel urbano seja desfeito em decorrência da 

falta de pagamento do aluguel, transcrevo: “Art. 9º A locação também 

poderá ser desfeita: [...] III - em decorrência da falta de pagamento do 

aluguel e demais encargos”; De igual modo, a Lei Federal nº 8.245/91 com 

as introduções trazidas pela Lei Federal nº 12.112/2009, acrescentou o 

inciso IX, no artigo 59, permitindo a retomada do imóvel, liminarmente, nos 

casos de inadimplemento, senão vejamos: “Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo.” Sobre a matéria é o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1008266-49.2018.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO – LIMINAR DEFERIDA CONDICIONADA A CAUÇÃO CONSISTENTE 

EM 03 ALUGUÉIS - ART. 59, § 1º, LEI N. 8.245/91 – OFERTA DE 

GARANTIA REAL - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDOA Lei de 

Locações (Lei nº 8.245 /91), em seu artigo 59, § 1º, IX e § 3º, determina 

expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida 

liminar de despejo. Um dos requisitos previstos na Lei de Locações (Lei nº 

8.245 /91), em seu artigo 59, § 1º, IX, é a exigência da prestação de 

caução, referente a três meses de aluguel. (GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento 

da tutela antecipada, ficando o despejo condicionado à prestação de 

caução equivalente a três meses de aluguel, consoante estabelecido no 

art. 59, §1º da Lei 8.245/91. Com essas considerações, analisadas as 

alegações e documentação apresentada, DETERMINO que a parte 

requerida DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE o imóvel situado na Rua 28, n° 

03, Quadra 34, Bairro Coophamil neste município de Cuiabá-MT, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Fica a medida condicionada ao depósito a título de 

caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Não havendo a 

desocupação voluntária no prazo assinalado, expeça-se o Mandado de 

Despejo, o qual deve ser cumprido com toda a cautela que se fizer 

necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço 

policial se necessário for, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo 

o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se 

tanto quanto possível o conflito ou a contenda física. Caso haja 
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necessidade de reforço com Policiais Militares especialmente treinados, 

requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca 

seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos mínimos 

necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço de 

tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a 

termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia 

Militar. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 04/05/2020 às 11h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1058601-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINSON DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058601-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBINSON DE MORAES RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, 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. Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 

28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto 

Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua 

assessoria, atente-se à importância da conferência minuciosa da 

arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para 

otimização e minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.” Portanto, cabe ao magistrado 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 e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

a simples declaração foi juntada. No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF. Cumpre ressaltar que a simples declaração de 

pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

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.(...).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. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 
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quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1039221-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE CASSAVARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE CASSAVARA OAB - MT25745/O (ADVOGADO(A))

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

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039221-03.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

CRISLAINE CASSAVARA Vistos etc. Cuida-se de Ação de Retificação de 

Registro Civil ajuizada por CRISLAINE CASSAVAR, onde requer a 

retificação de sua certidão de nascimento, vez que desde sua infância 

sofre o constrangimento com o sobrenome “Cassavara”, sendo motivo de 

chacotas, deboches, brincadeiras desagradáveis, acrescenta que, o 

sobrenome que visa retificar é derivado de um erro de registro, sendo o 

certo CALZAVARA (origem italiana) e que tal erro ocorreu há anos 

passados, desde o registro de seu avô. A presente ação segue o rito da 

jurisdição voluntária (arts. 719 e seguintes do CPC). DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). DÊ-SE vista ao representante do Ministério Público 

para manifestação. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059988-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANECAP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO COSTA BRAVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059988-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANECAP REU: CONDOMINIO EDIFICIO COSTA BRAVA Vistos etc. Recebo 

o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 19/05/2020 às 

12h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059334-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO LOZZI LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059334-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A REU: AUTO POSTO LOZZI LTDA Vistos 

etc. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

19/05/2020 às 11h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. INTIMEM-SE AINDA OS INTERVENIENTES HIPOTECANTES PARA 

COMPARECIMENTO, BEM COMO DO CONTEÚDO DO PROCESSO. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060311-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060311-67.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA REQUERIDO: GOLDFARB PDG 3 

INCORPORACOES LTDA Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 19/05/2020 às 08h00min, nos 
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termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001507-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERALDO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEZIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ELAINE CRISTINA LEITE DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001507-72.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

HERALDO PEREIRA REQUERIDO: ELAINE CRISTINA LEITE DIAS, EDEZIO 

JOSE DE OLIVEIRA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 19/05/2020 às 09h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001798-72.2020.8.11.0041

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:

ELEN ARAUJO BORBA REGINATO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001798-72.2020.8.11.0041. AUTOR: MEGA 

ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME REU: ELEN ARAUJO BORBA 

REGINATO Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que 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 demandada pague à parte 

autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 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). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em 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, § 

1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001750-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO BELLUNO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001750-16.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO BELLUNO EXECUTADO: WOCAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME Vistos etc. 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), 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 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 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001783-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA E SAWAMURA DE SIQUEIRA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL PEREIRA BORGES DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001783-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEREIRA E SAWAMURA DE SIQUEIRA LTDA - ME REU: DORIVAL PEREIRA 

BORGES DA COSTA Vistos etc. Inicialmente verifica-se que 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 demandada pague à parte 

autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) 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). Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 
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depósito de trinta por cento do valor em 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, § 1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060656-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO TUPINAMBAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA JESUS ARAUJO OAB - MT22710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR BARBOSA BELEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060656-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO TUPINAMBAS EXECUTADO: EDEMAR BARBOSA 

BELEM Vistos etc. 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), 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 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 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002152-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GODA OAB - MT7188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRAVEGNA E SIRAVEGNA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002152-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA - ME REU: SIRAVEGNA E 

SIRAVEGNA LTDA - EPP Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 19/05/2020 às 11h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002492-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO 

DIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA OAB - GO45657 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002492-41.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO 

DIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inicialmente, verifica-se que a autora pleiteia pelo 

deferimento da concessão de justiça gratuita, alegando que é pessoa 

jurídica sem finalidade lucrativa com viés religioso/eclesiástico, 

assistencial, beneficente e filantrópico. Contudo, da mesma forma se faz 

necessário que junte aos autos documentos comprovem, que a mesma 

não tem condições de arcar com as custas e honorários do processo. 

Assim, não resta outra a alternativa a não ser a INTIMAÇÃO da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos 

documentos que corroborem com a sua alegação de hipossuficiência. 

Intime-se. Cumpra-se, após volvam-me os autos conclusos. Cuiabá-MT. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003655-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

LEILA MARIA DE ALMEIDA OAB - 328.164.131-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASER LOUZADO DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1003655-56.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: LEILA MARIA DE ALMEIDA REQUERIDO: ASER 

LOUZADO DA CRUZ Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi 

distribuído equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado ao Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá. Com essas considerações, conheço 

a incompetência deste Juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de um dos Juizados Especiais Cível da Comarca de Cuiabá, para onde 

determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001185-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOTUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001185-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

THOTUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: SUPREMO ITALIA 

INCORPORACOES LTDA Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída 

sem o devido recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo 

assim DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu 

procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a 

guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002753-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACOB CORREA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENNYDY GOMES CORREA FERRAZ (REU)

JENYFFER GOMES CORREA FERRAZ (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002753-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JACOB CORREA FERRAZ REU: KENNYDY GOMES CORREA FERRAZ, 

JENYFFER GOMES CORREA FERRAZ Vistos etc. Verifica-se que o 

presente processo foi distribuído equivocadamente a este juízo, pois foi 

endereçado a uma das Varas de Família e Sucessões da Comarca de 

Cuiabá. Com essas considerações, conheço a incompetência deste juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de Família e 

Sucessões da comarca de Cuiabá, para onde determino a remessa deste 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004496-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SBT CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004496-51.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALESSANDRO GARCIA DA SILVA REQUERIDO: SBT CUIABÁ Vistos etc. 

Trata-se de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente 

proposta por LUCAS MATHEUS RIBEIRO DE MORAES em desfavor de SBT 

CUIABÁ, narrando que se encontra dentro do sistema penitenciário da 

comarca de Várzea Grande, onde realizou a publicação de um vídeo 

criticando organizações criminosas, presos e membros do sistema 

penitenciário. Alega que a gravação supramencionada chegou até a 

grande mídia regional que iria divulga-la na data de hoje (04/02/2020) no 

PROGRAMA DO POP e em razão disto, o autor e seus familiares estão 

recebendo ameaças, pelo que pugna pelo deferimento da medida liminar 

pleiteada objetivando a determinação da suspensão da transmissão da 

matéria até o translado do demandante para esta comarca. Insta salientar 

que a ação foi distribuída às 10 horas e 28 minutos do dia de hoje 

(04/02/2020). É notório que o expediente forense nesta unidade judicial é a 

partir das 12:00 horas. Verifica-se também, que ciente disto o requerente 

endereçou a ação ao plantão judiciário, contudo, equivocadamente o feito 

foi distribuído para este Juízo. A par disto, em visita ao sítio eletrônico da 

emissora requerida, observamos em sua programação que o horário 

previsto para a transmissão do PROGRAMA DO POP foi às 11:00 horas. 

Assim, diante do possível perda do objeto, intime-se o requerente para que 

no prazo de 15 (quinze) dias manifeste nos autos a necessidade/utilidade 

da prestação jurisdicional vindicada, valendo o silêncio como desistência. 

No mais, DETERMINO que o cartório judicial proceda com a retificação da 

qualificação do polo passivo no sistema PJE, inserindo o nome do autor 

corretamente como informado em sua exordial (LUCAS MATHEUS RIBEIRO 

DE MORAES). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025515-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HADCO-PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE SCHURIG DE MIRANDA MARQUES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025515-50.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

HADCO-PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA - EPP REU: 

ROSANE SCHURIG DE MIRANDA MARQUES Vistos etc. As partes 

apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, 

requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III 

alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelas partes. Diante 

do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. 

Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059716-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1059716-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILDA DIAS DO NASCIMENTO RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. A 

parte autora comparece por meio do petitório de ID n° 27830264 

requerendo a desistência da presente ação, vez que conseguiu realizar a 

portabilidade para a Unimed Cuiabá. De acordo com o artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando os autos, 

verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO 

a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo 

sido angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000155-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA BELA MENEGUELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA IRIS DA SILVA LARA OAB - MT25239/O (ADVOGADO(A))

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000155-79.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ILMA BELA MENEGUELLI REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar em Tutela 

Específica c/c Indenização por Danos Morais proposta por ILMA BELA 

MENEGUELLI em face de AGUAS CUIABÁ S/A, ambos devidamente 
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qualificados nos autos. Em consulta ao Sistema PJe, verifica-se que a 

parte autora distribuiu duas ações idênticas, a presente, e outra sob o n. 

1021199-17.2019.811.0041 em trâmite no Segundo Juizado Especial Cível 

da Capital. Ocorre a litispendência quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada e que está em curso (art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC/15). §1º 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. §3º Há 

litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa 

julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que 

não caiba recurso. De acordo com o art. 485, inciso V, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: “V – reconhecer a existência de perempção, 

de litispendência ou de coisa julgada;” Ressalte que a matéria referente à 

litispendência é de ordem pública e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não proferida a sentença de mérito (CPC, artigo 485, §3º). ANTE 

AO EXPOSTO, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, em razão da litispendência ao processo n. 

1021199-17.2019.811.0041. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquive-se os autos, observando-se as formalidades de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001384-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. TORRES DIAS BRIANTE EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001384-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): F. 

TORRES DIAS BRIANTE EIRELI - ME REU: TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, interposta 

por F. TORRES DIAS BRIANTE EIRELI – ME em desfavor de TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A, devidamente qualificados, alegando em síntese que 

na data de 05.04.2017 por volta das 17h30m foi surpreendida, em seu 

estabelecimento comercial, por um grande vazamento de água pelas 

luzes, aparelhos de ar condicionado e câmeras de segurança, pelo que 

acionou o 0800 da seguradora solicitando a ajuda de um Encanador, 

eletricista e limpeza, por não saber a origem do problema. Relata que por 

volta das 20h o encanador, sem os aparatos necessários, compareceu ao 

local para averiguar o ocorrido e posteriormente voltou ao salão para 

realizar o reparo, informando que o problema havia sido solucionado, e se 

tratava de pane elétrica na bomba da caixa d’agua. Aduz que no dia 

seguinte, em 06.07.2017, por volta das 9h, houve outro vazamento de 

água pelo teto, que culminou na rachadura do gesso, que por sua vez, 

cedeu, tendo filmado tudo. Informa que acionou novamente o 0800 da 

seguradora, que enviou um Eletricista ao local, mas que este não realizou 

nenhum tipo de serviço, haja vista que a autora, em razão da demora no 

envio do preposto da ré, contratou um profissional liberal que realizou um 

laudo após os reparos, constatando que os problemas ocorreram em 

razão da não fixação correta das braçadeiras na caixa d’água. Em 

seguida, foi enviado um preposto da ré que realizou um laudo dando conta 

de que os problemas ocorreram em razão de curto elétrico. Assevera que 

a seguradora enviou até o salão da autora uma empresa reguladora de 

sinistros, que orçou os prejuízos da autora em R$ 132.216,58 (valor 

informado pela segurada), sendo que, deduzidos os valores não cobertos 

pelo seguro a depreciação e a franquia, restou a quantia de R$ 52.729,16. 

Informa ainda que, em 15.05.2017, houve o pagamento parcial do prêmio, 

no montante de R$ 52.729,16, e que mesmo tentando o pagamento do 

valor suplementar houve recusa por parte da seguradora sob o argumento 

de que os bens não estariam cobertos pelo seguro, pois, não são bens 

suscetíveis a danos elétricos, de acordo com as condições gerais, pelo 

que busca o pagamento do valor total dos prejuízos, a declaração de 

nulidade da cláusula que dispõe sobre a depreciação dos bens e ainda 

indenização por danos morais. Instrui a exordial com documentos. 

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação ID. 13099933 

alegando, em síntese, que a recusa ao pagamento integral é indevida pois 

alguns bens incluídos no sinistro não são bens suscetíveis a danos 

elétricos, e que tal garantia dependia de contratação adicional. Defende a 

legalidade da cláusula de depreciação dos bens e que não ocorreu dano 

moral. A parte autora impugnou a Contestação ID. 13469924. Intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, ambas as partes 

manifestaram no sentido do julgamento do feito no estado em que se 

encontra. É o relatório. Decido. Preambularmente cumpre observar a 

aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor na 

hipótese. Os contratos de seguro se submetem as regras impostas pelo 

Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3°, § 2º do referido 

códex, com menção expressa aos serviços securitários. O artigo 757 do 

Código Civil conceitua contrato de seguro como aquele em que: "o 

segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir 

interesse legítimo do segurado relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos 

predeterminados". Registra-se que o objetivo principal do seguro é a 

cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que 

poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador, devendo 

prevalecer o elemento essencial do contrato sob a visão do princípio da 

boa-fé, conforme as novidades trazidas pelo novo Código Civil nos artigos 

422 e 423, vejamos: “Art. 422 - Os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé. Art. 423 - Quando houver no contrato de adesão 

cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação 

mais favorável ao aderente”. É certo que as empresas seguradoras não 

são obrigadas a garantir irrestritamente todo e qualquer tipo de dano que 

possa acometer os bens segurados. A elas é lícito, a previsão de 

restrições, desde que, reste evidenciado que o segurado tinha absoluto 

conhecimento das cláusulas contratuais e, sobretudo, que as cláusulas 

limitativas de direitos estavam suficientemente visíveis e claras no 

momento da contratação, a ponto de permitir que o segurado saiba quando 

e como não receberá o seguro. Nesse sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

AÇÃO CONSTITUTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PRINCIPAL E EXTINÇÃO DA LIDE 

SECUNDÁRIA ESTABELECIDA COM A SEGURADORA. PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES DO 

RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 18 DA LEI N. 11.442/2007. REJEIÇÃO. 

INCONFORMISMO DA DEMANDANTE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ROUBO 

DE CARGA. FORTUITO EXTERNO. QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE. 

TRANSPORTADOR QUE, EM REGRA, NÃO RESPONDE PELO PREJUÍZO. 

CONTRATAÇÃO, TODAVIA, DE SEGURO ESPECÍFICO CONTRA FURTO E 

ROUBO. ADMISSÃO DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DO EVENTO. 

CONDUTA QUE AFASTA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. CONTRATO DE SEGURO. EXCLUSÃO DA 

COBERTURA POR INFRAÇÃO AO PACTO. FALTA DE CONSULTA DO 

MOTORISTA NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - TELERISCO. 

RECUSA INJUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER 

IMPUTADA À SEGURADA. CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO INSERIDA 

EM CONDIÇÕES GERAIS. DESCONHECIMENTO DE SEUS TERMOS E 

LIMITES POR PARTE DO CONSUMIDOR. INOPONIBILIDADE (ART. 46 DO 

CDC). PRECEITO, ADEMAIS, REDIGIDO SEM OS DESTAQUES 

NECESSÁRIOS (ART. 54, §§ 3º E 4º, DO CDC). NULIDADE VERIFICADA. 

PAGAMENTO DEVIDO ATÉ O LIMITE DA APÓLICE. CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DA NEGATIVADA DE PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVA E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO (ART. 405 DO 

CC). Segundo regra insculpida no art. 46 do Código de Defesa do 

Consumidor, "os contratos que regulam as relações de consumo não 

obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos 

forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e 

alcance". PROVIDO APENAS O RECURSO DA AUTORA E DECLARADO 

PREJUDICADO O DA REQUERIDA. (TJSC, Apelação Cível n. 

2013.085811-9, de Içara, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, Sexta Câmara de 

Direito Civil, j. 18-08-2015). Nesse sentido, o contrato de seguro é um 

contrato de adesão, já que as disposições contratuais são estipuladas 

unilateralmente pela seguradora, sem que o segurado possa discutir ou 

modificar substancialmente seu conteúdo, nem negociar singularmente os 

termos e condições mais importantes do contrato, estando o contratante 
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em posição de vulnerabilidade. É cediça a presença de relação 

consumerista, devendo a interpretação das cláusulas contratuais ocorrer 

do modo mais favorável ao consumidor, a luz do princípio da boa-fé, com 

fito de equilibrar a relação contratual. Versando sobre litígio marcado por 

relação autenticamente de consumo, figuram, como este, de um lado uma 

empresa, dotada de todos os meios de produção de prova, nisto incluindo 

registros efetuados no sistema informatizado, gravações telefônicas das 

centrais de atendimento ao cliente, laudos periciais, arquivos, etc., e do 

outro o consumidor hipossuficiente. Como matéria de ordem pública e 

interesse social (art. 1º. da Lei 8.078/90) aplica-se, portanto, a inversão 

do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece 

a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. A presente 

demanda consagra a teoria da responsabilidade que responde o 

fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de 

danos causados aos consumidores por falha relativos aos serviços 

prestados. Destaca-se que a produção das provas em casos que 

envolvam as relações de consumo, além de aplicar as regras pertinentes 

do CPC, pressupõe a observância de todos os princípios e normas que 

norteiam o estatuto legal do consumidor, entre eles os princípios da 

vulnerabilidade do consumidor, sua hipossuficiência, como também as 

regras de responsabilização do fornecedor. Na hipótese, busca a parte 

autora a complementação da indenização do seguro, sob o argumento que 

a recusa ao pagamento integral e a dedução por depreciação dos bens é 

indevida. A seguradora defende que a recusa é legal, visto que há 

expressa previsão de cláusula de depreciação e para que a condenação 

abrangesse todos os prejuízos, seria necessária a contratação de 

cobertura adicional para danos não suscetíveis a danos elétricos. Pois 

bem, primeiramente, impende ressaltar que quanto ao primeiro chamado da 

segurada para solução dos vazamentos, foi enviado um preposto 

autorizado da ré que afirmou ter consertado o problema. Ocorre que, no 

dia seguinte, houve o mesmo problema e se a autora não tivesse 

contratado um profissional liberal, que providenciou reparos emergenciais, 

os danos seriam maiores, sendo certo que prevalece a figura da boa-fé 

(artigo 422, do Código Civil), consistente no “duty to mitigate the loss”, o 

qual, prevê que as partes devem sempre agir de modo a minimizar os 

danos, posição não adotada pela seguradora, que enviou dois prepostos 

e não comprovou em nenhum momento ter realizado qualquer ação a fim 

de minimizar os danos, tanto que a autora teve que contratar um 

profissional liberal. Quanto ao valor postulado a título de complementação 

da indenização, embora tenha a requerida refutado o pedido 

argumentando que os riscos não estão cobertos, e para tanto dependeria 

de uma contratação de cobertura adicional, tal alegação não merece 

guarida. Aqui vale pontuar que, na defesa apresentada pela seguradora, 

esta sequer defende especificamente os prejuízos apontados pela autora, 

e, ao contrário do que foi apresentado em juízo, argumenta em defesa uma 

tese totalmente alheia aos autos, vejamos das fls. 15 da Contestação de 

ID. 13099933 “a posição da seguradora em negar o pagamento da 

indenização é lídima e legítima, haja vista que, quando da regulação do 

sinistro, foi constatada a notória exclusão contratual para cobertura de 

sinistros quando do abandono do veículo segurado em local ermo no 

período noturno, sem ater-se à guarda do bem”. As condições gerais 

trazidas pela seguradora ID. 13100106, preveem que faz parte da 

cobertura do seguro “suas instalações fixas de água”, e no que se refere 

a cobertura do conteúdo, as condições preveem a abrangência dos 

seguintes itens: “b) Conteúdo: bens inerentes ao ramo de negócios do 

segurado e necessários para o exercício de suas atividades, de sua 

propriedade, ou por ele, alugados, arrendados ou financiados, como 

também, de terceiros, sob seu poder e controle, pelos quais seja 

legalmente responsável, por força de lei ou assumida em contrato, ou 

ainda, que tenha responsabilidade legal ou contratual de providenciar o 

seguro, abrangendo os seguintes itens: b.1) carpetes, cortinas, divisórias, 

forros falsos, persianas, toldos e demais elementos decorativos ou 

funcionais que não pertençam à construção original do imóvel; b.2) 

máquinas, equipamentos, instrumentos, ferramentas, mobiliários, utensílios 

e suas respectivas instalações; b.3) backlight, frontlight, totens, fachadas, 

outdoor, tabuletas, painéis e letreiros, simples ou luminosos; b.4) antenas, 

postes, pilares, colunas, estruturas de suporte e torres de eletricidade, 

comunicação e/ou transmissão de sinais, observadas às disposições da 

alínea “h”, do subitem 5.1 destas condições gerais; b.5) materiais de 

escritório, tais como, canetas, lápis, borrachas, grampos, clipes, elásticos, 

durex, contact, papel, fitas de impressoras, CD, DVD e MD; b.6) artigos de 

perfumaria, cosméticos e de higiene pessoal; b.7) mercadorias e matérias 

primas.” Nesse sentido, o relatório preliminar de vistoria feito pela empresa 

reguladora de sinistros listou, dentre outros prejuízos, as máquinas, 

equipamentos e instalações que integram o estabelecimento como um 

todo, da forma como estabelecido na cláusula acima, não podendo, agora, 

a ré seguradora se recusar ao pagamento se está previsto na apólice que 

tais itens estão cobertos pelo seguro. Além disso, como bem apresentado 

pela autora, mesmo após o preposto da ré ter “solucionado” o problema, 

no dia seguinte houve outro vazamento de água que culminou na 

destruição dos bens, pelo que também deve ser reconhecida a falha na 

prestação do serviço e o consequente dever de indenizar, nos limites da 

apólice contratada. Quanto a cláusula de depreciação dos bens, Tanto 

nos termos do Código de Defesa do Consumidor-CDC, a atividade 

securitária está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, em face 

do artigo 3º, parágrafo 2º, eis que não consta da apólice nem está 

devidamente destacada nas condições, além de ter sido unilateralmente 

adotada pela seguradora, quanto nos termos do disposto no art. 122 do 

Código Civil de 2002, gerando desequilíbrio financeiro no pacto uma vez 

que a depreciação não é considerada para cálculo do premio favorecendo 

também o segurado mas apenas para o desembolso por parte da 

seguradora, filiando-me ao entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul, conforme se verifica: “APELAÇÃO CIVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. GARANTIA DA COBERTURA 

INTEGRAL. CALCULO DO PREMIO SECURITARIO QUE TOMOU COMO 

BASE A PRECIFICAÇÃO COMPLETA E PLENA DOS BENS. ABATIMANETO 

DO VALOR A TITULO DE DEPRECIAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. 

IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70060170933, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 10/07/2014). (TJ-RS - AC: 

70060170933 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 10/07/2014, 

Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2014). A depreciação nunca foi computada no momento da 

arrecadação securitária pela ré, o pacto é bilateral e sinalagmático, 

portanto, descabe aplicar depreciação somente na indenização e olvidá-la 

no cálculo dos prêmios como quer a seguradora nos termos da expressão 

latina "venire contra factum proprium" que significa vedação do 

comportamento contraditório, baseando-se na regra da pacta sunt 

servanda. Segundo o prof. Nelson Nery, citando Menezes Cordero, 'venire 

contra factum proprium' postula dois comportamentos da mesma pessoa, 

lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, 

contrariado pelo segundo. Segue a lição supra:" Em vista desse 

comportamento, existe um investimento, a confiança de que a conduta 

será a adotada anteriormente, mas depois de referido lapso temporal, é 

alterada por comportamento contrário ao inicial, quebrando dessa forma a 

boa-fé objetiva (confiança). Existem, portanto quatro elementos para a 

caracterização do venire: comportamento, geração de expectativa, 

investimento na expectativa gerada e comportamento contraditório”. De 

acordo com os autos restou demonstrada a postura contraditória da 

seguradora eis que aplicou o previsto na cláusula de depreciação 

adotando-a apenas para fins de pagamento da indenização embora não a 

tivesse considerado por ocasião do cálculo do prêmio, interpretação que 

não pode ser referendada pelo Judiciário pois não observa os princípios 

constitucionais como da dignidade da pessoa humana e da igualdade aos 

quais as normas contratuais devem se adequar, bem como os princípios 

da boa fé e da segurança jurídica, aplicáveis à espécie também nos 

termos da teoria geral de contratos e do código civil. Com relação ao 

pedido de condenação ao pedido de indenização por danos morais, válido 

pontuar que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera, 

necessariamente, danos extrapatrimoniais indenizáveis. É necessário que 

o demandante comprove a ocorrência de circunstâncias ou fatos que 

extrapolem o usual, a ponto de atingir a esfera dos direito personalíssimos. 

E não há prova neste sentido. Vale ressaltar que o enunciado foi 

aprovado pela 2ª seção do STJ no dia 08.05.2019, sendo criada a Súmula 

632 do STJ, que prevê que “Nos contratos de seguros regidos pelo Código 

Civil a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da 

contratação até o efetivo pagamento.” Por todo exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para DECLARAR nula a cláusula de depreciação de bens, bem como para 

CONDENAR a requerida ao pagamento da complementação do valor dos 
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prejuízos, no montante de R$ 79.487,42 (setenta e nove mil, quatrocentos 

e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), acrescido de juros de 

mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC/IBGE a partir da contratação até o efetivo pagamento. CONDENO 

ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais, bem como a 

arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o 

§ 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 03 de Fevereiro de 2020. 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: 0027124-61.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIANE VASCONCELOS DA SILVA (EXECUTADO)

KIRK JOSE PREZA NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027124-61.2014.8.11.0041 – 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: 0014055-64.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBOTTON & ASSOCIADOS CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA 
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VALORISA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. - ME 

(EXEQUENTE)
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KATIA NUNES DE OLIVEIRA OAB - SP211935 (ADVOGADO(A))
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(ADVOGADO(A))

ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO OAB - DF11161-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014055-64.2011.8.11.0041 – 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
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VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))
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E R DIAS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MULLER OAB - MT4608-O (ADVOGADO(A))
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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 
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MARIA EDUARDA RAMALHO QUEIROZ OAB - MT17175-O 
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BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCILIO LUIZ VERDELIO (EXECUTADO)

CREMINA FONTEBAIXA VERDELIO (EXECUTADO)

CANDIDO VERDELIO (EXECUTADO)

APARECIDA SOARES VERDELIO (EXECUTADO)

CARLOS VERDELIO (EXECUTADO)

NEUZA SOARES VERDELIO (EXECUTADO)

JUNIOR COMERCIO DE RACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSÉ RICARDO GOMES OAB - SP126759-O (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

VANDERLEIA DACI SCHMITZ OAB - MT13635-B (ADVOGADO(A))

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

IVAILTON VILELA DE MORAES OAB - MT4043-O (ADVOGADO(A))

ELIANA FERREIRA NEVES OAB - MT10474-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

AMAZONIA SISTEMAS LTDA - EPP (ESPÓLIO)

 

Certifico que o Processo nº 0020455-36.2007.8.11.0041 – 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: 0001588-54.1991.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO (EXEQUENTE)

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO (EXEQUENTE)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (EXEQUENTE)

JOAO DE CASTRO BRANCO (EXEQUENTE)

ALDA MARTINS BRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - SP106600-A (ADVOGADO(A))

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE BELLUCO SAYAO OAB - SP93294-O (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA BRANCO (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0001588-54.1991.8.11.0041 – 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: 0003173-09.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE MONTEIRO GAGINI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRUNO BEZ BATTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NELSON BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ERAI MAGGI SCHEFFER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO OAB - MT26055-O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT11004-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO ROSSATO OAB - MT8810-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003173-09.2012.8.11.0041 – 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: 0001353-62.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LOPES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

RUBIA APARECIDA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PRADO FALEIROS OAB - MT9253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(EXECUTADO)

ANNA BEATRIZ DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT13394-O (ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES OAB - SP376401-O 

(ADVOGADO(A))

GISLAINE DA SILVA OAB - SP374686-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

JOAO LUIZ CUNHA DOS SANTOS OAB - MT265931-O (ADVOGADO(A))

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

DEISE STEINHEUSER OAB - MT255862-O (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - SP75728 (ADVOGADO(A))

ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO OAB - BA29442-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001353-62.2006.8.11.0041 – 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-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005062-27.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA CURSINO FERRAZ (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS CUNHA FERRAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA CURSINO FERRAZ OAB - MT3020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ VILLAS BOAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005062-27.2014.8.11.0041 – 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.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012907-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIRTON VIEIRA SANTOS (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014057-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMARA 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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005772-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO JUSTINIANO (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))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte 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: 1002608-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA OAB - 994.638.221-00 

(REPRESENTANTE)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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: 1042297-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA DE OLIVEIRA E 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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: 1031296-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN VINICIUS SANTOS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-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 - MS5871-A 

(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: 1013323-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS OAB - SC13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA PEREIRA MENDES DE SA (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 manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0049580-05.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA MATEUS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT13604-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB - MT17209-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão retro impulsiono o feito e intimo a parte requerida, 

na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar contrato de n. 

1198066, bem como se manifestar sobre os documentos de fls. 

135/146,no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0016804-69.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Otávio Bertozo Reis (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Otávio Bertozo Reis OAB - MT3038-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR GALVAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515-O (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o feito para que seja 

expedido mandado que deverá ser diretamente encaminhado à central de 

mandados da comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, 

dispensando-se distribuição de carta precatória, conforme prevê a 

Portaria CGJ n.º 142/2019. Assim, INTIMO a parte AUTORA, na pessoa do 

seu advogado, para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005992-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HIGOR SANTOS RODIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT10334-O (ADVOGADO(A))

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para, se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036947-66.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REU)

URCA CAPITAL PARTNERS GESTAO, CONSULTORIA, PROJETOS E 

PARTICIPACOES 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) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038676-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARCANJO RIBEIRO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033174-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038703-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOZO 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1053843-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DIAS GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA FERREIRA MACHADO (REU)

MARCIA MARIA MACHADO (REU)

JANAINA FERREIRA MACHADO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1053843-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANDIRA DIAS GUIMARAES REU: JOSEFA FERREIRA MACHADO, 

JANAINA FERREIRA MACHADO, MARCIA MARIA MACHADO Vistos. 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça 

em face de quem pretende prosseguir com a demanda, tendo em vista que 

qualificou Josefa, Janaina e Marcia no polo passivo, contudo, verifica-se 

que na matrícula do imóvel consta como proprietário Manoel Félix 

Machado, também informado na peça inicial, sob pena de indeferimento. 

Intime-se ainda, para que no mesmo prazo, apresente a planta de 

localização do imóvel, bem como o memorial descritivo, também sob pena 

de indeferimento. Deverá também emendar a petição inicial, adequando-a 

aos requisitos do art. 319 do CPC, mais precisamente em relação ao inciso 

VII (a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação 

ou de mediação). Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038673-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON LAUTON PINHAO (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0009031-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLY RENATA DA COSTA CARDOSO (EXEQUENTE)

KELVIN FELIPE DA SILVA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Joao Victor Toshio Ono Cardoso OAB - MT14051-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FKB - FASHION KIDS BRASIL ME (EXECUTADO)

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA OAB - MG90461-O (ADVOGADO(A))

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0009031-79.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KELVIN FELIPE DA SILVA RIBEIRO, MARCELLY RENATA DA COSTA 

CARDOSO EXECUTADO: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA, FKB - FASHION KIDS BRASIL ME Vistos. Trata-se de cumprimento 

de sentença (ID 27782812), assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Intimem-se os executados, por seus respectivos advogados, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem o valor total do débito, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, 
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também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, 

NCPC). Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento voluntário, 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 

impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação dos 

devedores, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047008-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER PIRES DE MORAES (REQUERENTE)

OTAVIO PIRES DE MORAES FILHO (REQUERENTE)

ADRIANA BENEDITA DE MORAES (REQUERENTE)

ANDREIA APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

ADRIANO MAX DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047008-83.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALTER PIRES DE MORAES, OTAVIO PIRES DE MORAES 

FILHO, ANDREIA APARECIDA DE MORAES, ADRIANA BENEDITA DE 

MORAES, ADRIANO MAX DE MORAES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Os autores foram intimados 

para emendar a inicial no sentido de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, entretanto não 

trouxeram aos autos documento de todos os postulantes para 

comprovação. Sendo assim, intime-se novamente o autor OTAVIO PIRES 

DE MORAES FILHO para emendar a inicial, a fim de apresentar 

documentos válidos de comprovação da hipossuficiência financeira, como 

CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., no prazo de 5 (cinco) 

dias, alertando-a de que a não comprovação acarretara o indeferimento 

do pedido. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051878-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

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

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO EDUARDO ALMEIDA BARBOZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

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

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

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047751-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DA PENHA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047751-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE LUIS DA PENHA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Visto. A parte autora foi intimada para emendar a inicial no sentido de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, bem como cópia do prévio requerimento administrativo com a 

negativa ou decurso do prazo de trinta dias sem resposta, entretanto 

trouxe aos autos somente a CTPS. Sendo assim, intime-se novamente a 

parte autora para emendar a inicial, apresentar cópia do prévio 

requerimento administrativo com a negativa ou o decurso do prazo de 

trinta dias sem resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

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 

requerida para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047942-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR REZENDE VITALI (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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 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: 1039186-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004560-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. N. O. (AUTOR)

ELIDIANA SALES NOGUEIRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004560-61.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ELIDIANA SALES NOGUEIRA, W. S. N. O. REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. O artigo 4º do Código Civil 

estabelece: “Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à 

maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito 

anos; I - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV - 

os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada 

por legislação especial.” (negritei) Verifica-se que o autor do feito é menor 

púbere, ou seja, relativamente incapaz, conforme se infere do RG juntado 

ID 28819361 – Pág. 3, devendo portanto ser assistido e não representado. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – MENOR 

PÚBERE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – 

INTIMAÇÃO PARA SUPRIMENTO – JUNTADA DE INSTRUMENTO 

ASSINADO APENAS PELA GENITORA DA MENOR – VÍCIO NÃO SUPRIDO – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO (...). Deve ser mantida a sentença que extingue 

o processo, sem resolução do mérito (...), se a parte autora regularmente 

intimada a regularizar sua representação processual, traz instrumento que 

não contém assinatura da menor púbere, mas tão-somente de sua 

genitora que, na condição de assistente, não pode firmar o mandato com 

exclusividade. (...)” (TJ-MG – AC: 10686130127166001 MG, Relator: 

Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Cíveis / 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2014). ( negritei) Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de proceder a 

regularização processual referente à assinatura do menor assistido na 

procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038815-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA MACHADO (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059438-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR BARAZETTI JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059438-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONIR BARAZETTI JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Proceda-se a secretaria às alterações 

necessárias, substituindo-se o polo ativo. Os dados necessários para que 

seja feita a substituição encontram-se na manifestação de ID 28222594. 

No mais, verifica-se que a parte autora informa fazer jus ao benefício da 

gratuidade de justiça, no entanto, a cópia trazida aos autos de sua CTPS 

(ID 28222597) não comprova qual é a sua situação no momento 

(empregado ou desempregado), desse modo, intime-se a parte autora, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos cópia da 

CTPS (pag. 8 e seguintes), sob pena de indeferimento da benesse. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001087-03.1991.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MIGUEL CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o prazo conferido à parte autora na intimação retro 

transcorreu em branco. Assim, nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos 

autos a(s) guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) 

do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) 

para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039071-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CIRINO 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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047970-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRA FERREIRA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 
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intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004159-22.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE ALMEIDA OAB - SP341167-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ A DE ALMEIDA (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO DE SOUZA FERREIRA (EXECUTADO)

MAIRA REGINA FURTAK DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Ante a não publicação da decisão de ID. 26808863, procedo à INTIMAÇÃO 

da parte exequente para se manifestar acerca da pesquisa realizada no 

sistema INFOJUD e acondicionada em pasta própria no gabinete, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038769-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE APARECIDA DOS SANTOS (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004028-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

HUSSEIN HICHAM DARWISH (AUTOR(A))

H. M. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - 005.413.161-84 

(REPRESENTANTE)

HUSSEIN HICHAM DARWISH OAB - 739.251.951-49 (REPRESENTANTE)

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1004028-87.2020 Visto. Designo o dia 19.05.2020, às 09h:00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

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

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

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

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, intime-se a parte 

requerida para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Expeça-se o 

necessário. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038736-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL FARIA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045977-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL ALYSON PEREIRA DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045977-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EMANOEL ALYSON PEREIRA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 27/03/2020, às 

14h15min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048833-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO MACEDO ALMEIDA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1048833-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANILLO MACEDO ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 27/03/2020, às 12h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004463-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO DIAS DE SOUZA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004463-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO ROBERTO DIAS DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 27/03/2020, às 14h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049013-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SOUZA 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049013-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ROBERTO SOUZA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 27/03/2020, às 

13h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048924-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DIAS DE MOURA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1048924-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANILDO DIAS DE MOURA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 27/03/2020, às 13h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049146-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENILSON MARTINS DE BULHOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049146-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALENILSON MARTINS DE BULHOES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Designo o dia 27/03/2020, às 13h45min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 
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específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039624-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA TOMAZ DE OLIVEIRA MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049646-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MIRANDA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049646-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JURACY MIRANDA ROCHA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Designo o 

dia 27/03/2020, às 12h30min para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049449-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON ALVES DA SILVA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049449-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEYTON ALVES DA SILVA XAVIER REU: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A. Visto. Designo o dia 27/03/2020, às 14h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). 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, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049449-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON ALVES DA SILVA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049449-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEYTON ALVES DA SILVA XAVIER REU: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A. Visto. Designo o dia 27/03/2020, às 14h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). 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, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049664-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA FERNANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049664-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAELLA FERNANDA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 27/03/2020, às 12h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049154-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON MORAES DA COSTA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049154-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HALISON MORAES DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 27/03/2020, às 14h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050051-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1050051-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO CARLOS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 27/03/2020, às 13h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039065-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FRANCISCA DE JESUS (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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038756-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JULIAN SERGIO DE OLIVEIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038824-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. M. C. (AUTOR(A))

RENATA CORREIA 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)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 
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Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039150-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON CUSCINI (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0016376-72.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SAMPAIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO BONFIM BARROSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FRANCISCO CARLOS FERRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BONFIM BARROSO OAB - MT12874-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE JEANNE LOUISETTE GIANELLA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

RENATO GIANELLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

PEDRO DA SILVA DINAMARCO OAB - SP126256-O (ADVOGADO(A))

CANDIDO DA SILVA DINAMARCO OAB - SP102090-O (ADVOGADO(A))

CANDIDO RANGEL DINAMARCO OAB - SP91537-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão retro, procedo a intimação das partes para 

informarem acerca da satisfação do acordo entabulado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038883-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON NASCIMENTO PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0016376-72.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SAMPAIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO BONFIM BARROSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FRANCISCO CARLOS FERRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BONFIM BARROSO OAB - MT12874-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE JEANNE LOUISETTE GIANELLA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

RENATO GIANELLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

PEDRO DA SILVA DINAMARCO OAB - SP126256-O (ADVOGADO(A))

CANDIDO DA SILVA DINAMARCO OAB - SP102090-O (ADVOGADO(A))

CANDIDO RANGEL DINAMARCO OAB - SP91537-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão retro, procedo a intimação das partes para 

informarem acerca da satisfação do acordo entabulado, no prazo de 05 

dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001000-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LIMA FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENINE VIEIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0001000-70.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FLAVIO LIMA FARIA EXECUTADO: LENINE VIEIRA DE ALMEIDA Visto. 

Trata-se de cumprimento de sentença (ID 27192329), assim, procedam-se 

as alterações necessárias. Intime-se o exequente para se manifestar 

acerca do pedido de ID 27192330. Desde já, intime-se o executado para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). 

Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento voluntário, inicia-se 

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

penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação, caso queira 

discutir as matérias elencadas no art. 525, do CPC, sob pena de 

preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do devedor, certifique-se, 

após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, em 5 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004580-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALMEIDA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004580-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE ALMEIDA FRANCA REU: DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR 

Vistos. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de adequar sua petição inicial aos requisitos do artigo 

319 do NCPC, precisamente os incisos II (endereço eletrônico do autor e 

réu) e VII (seu interesse ou não pela realização de audiência de 

conciliação ou mediação), sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048288-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILTON LEITE RODRIGUES (AUTOR(A))
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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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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 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: 1040281-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES DE AGUIAR (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040028-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLA JESSYCA FRANCO DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040118-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDERI STEFFENS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046037-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO 

BEMAT-SAM-BEMAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MEYER DA FONSECA OAB - MT7057-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046037-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA DOS EX-EMPREGADOS DO 

BEMAT-SAM-BEMAT REU: LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO 

MACIEL Vistos. Atente-se a Sra. Gestora para cumprimento dos atos 

necessários, de modo que se preserve a celeridade processual, 

evitando-se Redesigno a audiência de conciliação para o dia 19/05/2020, 

às 10h30min, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. 

Cite-se e intime-se nos termos do despacho inicial. Intime-se o autor, 

através de seu advogado para comparecer à audiência, nos termos do 

despacho inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050127-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA DE SOUZA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1050127-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IZABEL MARIA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 27/03/2020, às 13h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039840-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039840-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CESAR FERREIRA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, SEGURADORA LÍDER Vistos. Designo o dia 27/03/2020, 

às 13h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 
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Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052458-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDAIR MORAES ARANA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052458-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDAIR MORAES ARANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 27/03/2020, às 13h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052188-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ANDRADE DA 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052188-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCA ANDRADE DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 22/04/2020, às 12h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040095-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-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 - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051706-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUCIMEIRA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1051706-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIA LUCIMEIRA RIBEIRO DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 27/03/2020, às 

14h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052158-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCAL MARCOSKI NETO (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)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052158-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO MARCAL MARCOSKI NETO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 27/03/2020, às 14h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055622-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SILVA DO NASCIMENTO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055622-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NELSON SILVA DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 22/04/2020, às 12h46min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052417-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO SUBTIL DE OLIVEIRA MELO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052417-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAULO SUBTIL DE OLIVEIRA MELO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 22/04/2020, às 12h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055871-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AELITON JOSE EPAMINONDAS ROGERIO LIRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055871-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AELITON JOSE EPAMINONDAS ROGERIO LIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 22/04/2020, às 

13h02min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055637-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO PEDROSO DE ARRUDA PINHO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055637-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANSELMO PEDROSO DE ARRUDA PINHO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 22/04/2020, às 

13h18min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 
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comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054654-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DE OLIVEIRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054654-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE GONCALO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 22/04/2020, às 13h34min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052774-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOMERO WAGNER FRONJA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052774-20.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOAQUIM CARVALHO MORAES REQUERIDO: HOMERO WAGNER FRONJA 

Vistos. Inobstante as alegações da parte autora, o documento de ID 

28610295 não se mostra suficiente para comprovar a impossibilidade 

momentânea da parte em arcar com as custas no início do processo, por 

outro lado, defiro a parte autora que o pagamento das custas judiciais e 

taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante emissão de 

guia com a respectiva comprovação do pagamento no processo, ciente 

que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do NCPC. 

Comunique-se o Departamento de Controle e Arrecadação para o devido 

cadastramento, nos termos determinado acima. Após, intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento da primeira 

parcela, e as demais no mês subsequente ao primeiro pagamento. 

Comprovado ou não o primeiro pagamento, volte-me concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1057981-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. V. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO(A))

LEUDY DAIRANE DIAS VALENTIN OAB - 738.329.871-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1057981-97.2019 Visto. J.L.V.P., representada por Leudy Dairane 

Dias Valentin, ajuíza a presente Ação de Obrigação de Fazer a Requerida 

a Cumprir Contrato de Plano de Saúde c/c de Danos Morais e com pedido 

de Tutela de Urgência em desfavor de Unimed Cuiabá — Cooperativa De 

Trabalho Médico, alegando que foi diagnosticado como portador de 

Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID F.84), sendo recomendado pela 

médica a realização de abordagem multidisciplinar contínua e intensiva 

realizado por equipe interligadas entre si, com psicóloga especializada, 

fonoaudióloga especializada, equoterapia, e terapia ocupacional, sendo só 

autorizado a fonoaudiologia e psicologia de forma isolada e não 

especializados, não havendo na rede credenciada a equipe 

multidisciplinar. Narra que houve a negativa do tratamento de equoterapia, 

pelo que requer a concessão da tutela de urgência para determinar que a 

ré custeie e disponibilize o tratamento multidisciplinar prescrito pelos 

médicos que assiste o requerente, consistente no fornecimento de 

fonoaudiologia, psicologia, especializados, além de equoterapia, junto aos 

profissionais que já estão acompanhando a autora. A requerida se 

manifesta através do id. 28361077 afirmando que o autor somente 

solicitou o tratamento de equoterapia, não havendo que se falar em 

negativa de atendimento dos demais tratamentos, que são autorizados 

pelo plano, ressalta que o tratamento negado não consta no rol da ANS. O 

autor se manifesta através do documento de id. 28743430, afirmando que 

dos procedimentos solicitados, a requerida está custeando somente a 

terapia ocupacional. A tutela jurisdicional almejada pelo requerente se 

traduz na concretização do direito à saúde, sendo este direito material 

doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda 

geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se 

refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.). 

Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia 

fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à 

saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as 

normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política. 

Noutro turno, 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] Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as 

partes restou demonstrada pelo documento de Id. 26962940/26963841, 

bem como a necessidade do autor no tratamento acerca do TEA - 

Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F.84), imprescindível para seu 

desenvolvimento intelectual, comprovado pelos diversos documentos 

acostados no processo. O caso também é de urgência, vez que o 

tratamento é essencial para o seu desenvolvimento e sua negativa, neste 

momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito 

fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da 

pessoa humana. Sabe-se que cabe ao profissional da saúde, competente 

para aferir os problemas da autora, a escolha do tratamento, situação que 

deve se sobrepor a quaisquer outras considerações, assim é irrelevante a 

justificativa da negativa da requerida de que o tratamento indicado de 

equoterapia não esta incluso no rol da ANS, vez que o referido rol possui 

natureza de diretriz e constitui referência básica aos operadores de 
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planos de saúde, portanto, não tem força para limitar direitos estipulados 

contratualmente, tratando-se de rol meramente exemplificativo. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

– PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO 

MÉDICO PRESCRITO - CRIANÇA – AUTISMO –LISTA DE PROCEDIMENTOS 

DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – PRECEDENTES DO STJ 

–NECESSIDADE E PERIGO DE DANO AO PACIENTE - DEMONSTRAÇÃO –– 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO 

PREENCHIDOS - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “É inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir 

tratamento médico voltado à cura de doença prevista no contrato sob o 

argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol 

é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao 

consumidor. (AgInt no REsp 1724233/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019) 

(destaquei) Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso 

de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, 

faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do 

mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio 

de dano grave ou de difícil reparação.” (TJMT, Agravo de Instrumento 

Número Único : 1011802-34.2019.8.11.0000, Relator: Des(a). Jose Zuquim 

Nogueira, data da Publicado Acórdão 09/10/2019). Negritei. E mais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOÀ 

SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRIANÇA 

PORTADORA DE AUTISMO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE 

FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Afigura-se nula a cláusula do 

contrato de seguro-saúde que limita o número de sessões terapêuticas ao 

segurado acometido de doença cujo tratamento encontra-se coberto pela 

avença, ainda que este seja por prazo indefinido, porquanto a 

impossibilidade de prever a duração de um tratamento médico é inerente 

ao próprio objeto da avença. 2. As limitações de cobertura médica, ainda 

que pactuadas adesivamente no contrato de assistência à saúde, não 

podem subsistir ante as hipóteses em que a continuidade do tratamento 

faz-se imperiosa e eficaz para o restabelecimento da saúde do 

beneficiário do plano. [...]”. (TJMA, AI 0219882014 MA, Primeira Câmara 

Cível, Relator Kleber Costa Carvalho, julgado em 18/12/2014). Negritei. 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora 

perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já 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 nos artigos 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE a tutela provisória urgente, para determinar a requerida a 

arcar na integralidade com o tratamento de equoterapia conforme 

orientação médica (id. 26963843, pág. 04), iniciando-se os tratamentos no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ressalvado que na hipótese de 

indisponibilidade do mesmo, o tratamento deverá ser realizado fora da 

rede credenciada, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de 

descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em 

R$ 30.000,00. Por amor ao debate, ressalto que apesar do autor pedir 

para que o tratamento seja realizado por profissionais especialistas pelo 

método ABA, verifica-se pelo pedido médico de id. 26963843, com data de 

18.02.2019, houve solicitação de sessão de psicolterapia individual, 

sessão individual de fonoaudiologia, e sessão de terapia ocupacional, este 

último a requerida vem autorizando conforme o autor alega através do 

documento id. 28743430, pág. 3, não havendo qualquer prescrição médica 

que os tratamentos sejam realizados pelo método ABA, assim não há 

como obrigar a requerida a autorizar referidos tratamentos pelo método 

ABA, ademais a autora não apresentou a negativa quanto aos tratamentos 

psicologia e fonoaudiologia. E quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Assim, 

considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do 

CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte 

requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das 

provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o 

pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Defiro o pedido de 

prioridade processual, considerando a comprovação de ser o autor 

beneficiário da prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, I e II do 

NCPC. Designo o dia 19.05.2020, às 09h:30min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao autor, nos 

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

do CPC. 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. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003623-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETTE FARIA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSARA MACHADO PEREIRA OAB - 309.092.526-53 (REPRESENTANTE)

THIANY PAULA REZENDE MOTTA OAB - MT15610-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1003623-51.2020 Visto. Arlete Faria Machado, representada por 

Jussara Machado Pereira, ajuíza Ação de Obrigação de Fazer com Pedido 

de Antecipação dos Efeitos da Tutela c.c. Indenização por Danos Morais 

em desfavor de Unimed Cuiabá- Cooperativa de Trabalho Médico, 

alegando que era segurada pela Agemed S.A., na qual estava sendo 

assistido por home care 24 (vinte e quatro) horas por estar em estado 

vegetativo, afirma que migrou o plano de saúde para a requerida, vez que 

ao requerer a portabilidade foi informada que teria todos os serviços que 

estava recebendo pelo plano antigo, entretanto a ré não está prestando os 

serviços de home care adequadamente, vez que a paciente encontra-se 

sem o fornecimento de fraldas, medicamentos, e cobertura home care de 

24 (vinte e quatro) horas, que lhe foi negado. Requer a concessão da 

tutela de urgência para determinar à ré que custeie integralmente o serviço 

de home care e pelo tempo necessário para o tratamento prescrito pelo 
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médico especialista, disponibilizando equipe de enfermagem 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, fornecimento de alimentação, medicamentos fraldas, 

fornecimento de diversos medicamentos: Paroxetina 10 mg ; Domperidona 

10 mg; Ciclobenzapina 5 mg; Losartana 50 mg; Caverdilol 3,125; AAS 100 

mg; Vitamina D; Combiron Fólico; Donaren 50 mg; Dieta enteral, no prazo 

de 24 horas, sob pena de multa. A requerida se manifesta através do id. 

28656587, afirmando que a autora já se encontra amparada pelos 

serviços de home care 24 (vinte e quatro) horas por dia, obtendo todo 

cuidado necessário para a manutenção de sua saúde, com necessidade 

de técnico de enfermagem por 12 (doze) horas diárias, vez que no 

relatório da empresa responsável pela home care não há a necessidade 

dos serviços de técnicos de enfermagem por 24 horas. A tutela 

jurisdicional almejada pela requerente se traduz na concretização do 

direito à saúde, sendo este direito material doutrinariamente classificado 

como direito fundamental de segunda geração, pelo qual se exige uma 

prestação positiva do Estado no que se refere aos direitos sociais (direito 

ao trabalho, à educação, à saúde, etc.). Vale registrar que o caput do art. 

5° da CF/88 estabelece como garantia fundamental a inviolabilidade do 

direito à vida, aí compreendido o direito à saúde, razão pela qual este 

último encontra-se albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas 

no § 1° do art. 5° da Carta Política. Noutro turno, 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] Verifica-se que a 

existência de relação jurídica entre as partes restou demonstrada pela 

foto do cartão/unimed colacionada no arquivo de Id n. 28573853, e o 

médico que acompanha a autora, prescreveu as seguintes necessidades 

dos serviços domiciliares (Id. 28573289): enfermagem 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, acompanhamento multiprofissional com nutricionista mensal, 

fisioterapia 1 vez ao dia, fonoaudiologia 3 vezes por semana, visita de 

enfermagem quinzenal ou quando solicitado e cobertura para atendimento 

médico de urgência e emergência 24 horas por dia em caso de 

necessidade, e prescreveu medicamentos: Paroxetina 10 mg; 

Domperidona 10 mg; Ciclobenzapina 5 mg; Losartana 50 mg; Caverdilol 

3,125; AAS 100 mg; Vitamina D; Combiron Fólico; Donaren 50 mg; Dieta 

enteral. Sabe-se que o serviço “Home Care” é semelhante ao de 

internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados 

fundamentais à sua recuperação. Esse tipo de tratamento apresenta-se 

como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados 

pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o 

paciente com a diminuição do risco de infecção. O STJ firmou o 

entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da 

cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a 

própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde. A 

propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) 

TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. (...) 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, 

o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas 

não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva 

a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial 

para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no Ag nº. 1.325.939 / DF, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. 

Raul Araújo, julgado em 03/04/2014, DJe de 09/05/2014). Negritei. Além 

disso, no atendimento domiciliar devem estar incluídos, além dos 

profissionais envolvidos, todos os serviços, medicamentos e materiais 

necessitados pelo paciente, nos mesmos moldes do que seria coberto em 

caso de internação hospitalar. Nesse sentido: “PLANO DE SAÚDE. 

ATENDIMENTO DOMICILIAR. COBERTURA CONTRATUAL. AMPLITUDE. 

ALIMENTAÇÃO ENTERAL. LEI Nº 9.656/98, CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO 

ARBITRADA COM MODERAÇÃO. 1. Plano de saúde. Esclerose lateral 

amiotrófica. Tratamento domiciliar (Home Care). Cobertura contratual. 

Amplitude. 2. Lei nº 9.656/98. Plano referência. Coberturas mínimas. 

Cabimento (art. 10 e 12). Código de Defesa do Consumidor. A operadora 

deve custear integralmente o atendimento domiciliar do autor. Eventual 

cláusula contratual em sentido contrário deve ser tida como não escrita, 

por abusiva e ilegal. Súmula nº 90 do Tribunal. 3. Atendimento domiciliar. 

Devem estar incluídos, além dos profissionais envolvidos, todos os 

serviços e materiais necessitados pelo paciente, nos mesmos moldes do 

que seria coberto em caso de internação hospitalar. Não é demais 

observar que o atendimento domiciliar ao paciente implica em significativa 

redução de custos para a operadora do plano de saúde, de modo que ao 

paciente deve ser conferido amplo e irrestrito atendimento, sempre 

visando ao seu pleno restabelecimento ou as melhores condições para o 

seu tratamento”. [...]”. (TJ-SP - Apelação : APL 40207366620138260114 

SP 4020736-66.2013.8.26.0114, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Carlos 

Alberto Garbi, DJe 19/03/2015). Negritei. “PLANO DE SAÚDE. Prestação de 

serviço de “home care” sem fornecimento de insumos. Abusividade. O 

atendimento domiciliar é sucedâneo da internação hospitalar, em cujo 

regime seriam disponibilizados profissionais de diversas áreas da 

medicina, fraldas, alimentação e medicamentos. [...].” (Apelação Cível nº 

0210685-93.2011.8.26.0100, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Elcio 

Trujillo, V. U., J. em 11.03.2014). Negritei. Ademais, restou claro na 

prescrição médica que a autora deve ser acompanhada de serviço de 

técnico de enfermagem 24 horas por dia, e não somente as 12 (horas) 

dias alegada pela requerida. Verifica-se que o caso da autora também é 

de urgência, vez que tais tratamentos são necessários, assim, a negativa, 

neste momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao 

direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade 

da pessoa humana, já que impede o restabelecimento de sua saúde. 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora 

perder a demanda, não causará danos à parte Ré, já 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 artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

de urgente, para determinar que a requerida custeie integralmente o 

serviço de home care para autora e pelo tempo necessário prescrito pelo 

médico especialista, disponibilizando em sua residência técnico de 

enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, contendo todos os 

medicamentos necessários, e demais insumos como fraldas, alimentação 

enteral, etc, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 

1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o 

patamar da penalidade em R$ 90.000,00. Quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste 

caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 

6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;” E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 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 
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pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 

19.05.2020, às 12h:30min para audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Considerando os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, 

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

ambos do NCPC. Cumpra-se pelo plantão, servindo a cópia dessa decisão 

como mandado. 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. Pág.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1033530-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMARCIA BOTELHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

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

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cleomárcia Botelho Pereira ajuizou Ação de Retificação de Registro 

Civil, alegando que na certidão de nascimento consta o patronímico 

paterno “Pereira”, entretanto, não há filiação do mesmo 

registrada/reconhecida em seu documento, muito menos conheceu seu 

genitor, assim, requer que seja retificada a certidão de nascimento para 

constar apenas Cleomárcia Botelho. Com a inicial vieram os documentos 

que a autora entendeu serem necessários. A manifestação favorável do 

Ministério Público consta no arquivo de Id. 26039681. É o relatório. Decido. 

Dispõe o artigo 330, do Código de Processo Civil, que o Juiz conhecerá 

diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência ou quando ocorrer a revelia. 

O artigo 109 da Lei n. 6.015/73 estabelece que aquele que pretender que 

se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, 

em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação 

de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público 

e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. Cabe 

observar, que o nome é direito do indivíduo e, em que pese seja um 

atributo da personalidade, em regra, o prenome é imutável. A imutabilidade 

do prenome é um princípio de ordem pública. Sua definitividade é de 

interesse da sociedade, haja vista que visa garantir segurança às 

relações jurídicas, nos termos do art. 58, caput, da Lei n. 6.015/73 (Lei de 

Registros Públicos). Tal princípio não é absoluto, comportando exceções, 

como as previstas nos artigos 56, 57 e 58 da Lei de Registros Públicos. 

Verifica-se que realmente os documentos da requerente encontram-se 

totalmente em desacordo com sua ascendência, vez que não há registro 

da filiação paterna em sua certidão de nascimento, assim, mostra-se 

possível e justificada a alteração pretendida, especialmente pelo principio 

da dignidade da pessoa humana. Por analogia: “Ação de Retificação de 

Registro – Pretensão de exclusão de patronímico paterno em razão do 

abandono – Possibilidade – Princípio da imutabilidade registrária que deve 

ceder por força do princípio a dignidade da pessoa humana – Ausência de 

prejuízo quanto ao elemento identificador da pretendente – Precedente do 

E .  STJ  –  Recurso  p rov ido . ”  (TJSP,  Ape lação  nº 

1043301-78.2017.8.26.0100, Des. Rel. Luiz Antônio Costa, 7ª Câmara de 

Direito Privado, j. 04/04/2018). Negritei. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o 

Pedido de Retificação de Registro Civil para determinar a retificação do 

assento de nascimento da requerente no 3º Serviço Notarial e Registral, 

da comarca de Cuiabá, matrícula n. 063750 01 55 1974 1 00076 222 

0158036 41 (Id. 22247334), para que nele conste o nome da requerente 

como Cleomárcia Botelho, mantendo inalterados os demais dados. Sem 

custas, haja vista a gratuidade da justiça deferida. Sem honorários 

advocatícios, uma vez que se trata de procedimento de jurisdição 

voluntária. Transitada em julgado, oficie-se ao respectivo cartório para o 

devido cumprimento. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005558-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA CUIABANO (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005558-63.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILMAR FERREIRA CUIABANO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005830-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL COSTA DE SOUZA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005830-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOVENIL COSTA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014476-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA FERREIRA MENDES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014476-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELENA FERREIRA MENDES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012653-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ROYAL PARK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO JOSE DA SILVA (REU)

LUDMILA PINTO DA SILVA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, dar andamento ao processo, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035340-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN NORMA RUBIO MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte Autora, via DJE, 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 expedido, 

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. Observação: No 

caso de cumprimento de mandado em comarca diversa à do juízo de 

origem, o recolhimento deverá ser realizado perante o juízo de 

cumprimento do mandado, nos termos da portaria CCJ n. 142, de 8 de 

novembro de 2019.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034848-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIANA LEITE DE PINHO (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:

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 n.º:1034848-94.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 12802789, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022874-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEF FERNANDO DE PINHO SANTOS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1022874-60.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024170-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO NUNES 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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1024170-20.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018501-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEIDE ALENCASTRO DE SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

FRANCISCO ANDRELINO FARIAS (REQUERIDO)

IVAN CLARO DA CHAGA (REQUERIDO)

EDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a juntada das buscas, 

requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003147-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES CORREA COSTA (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:

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 n.º:1003147-81.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 17722565, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024276-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA NUNES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1024276-79.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino que intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se a respeito do laudo pericial requerendo o que 

entenderem de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031620-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DOS REIS (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:1031620-14.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033287-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MECIAS 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)

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:1033287-35.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino que intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entenderem de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID -13476796, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013911-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA STACHACK BEDIN (REQUERENTE)

A. L. S. D. C. (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:1013911-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003421-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (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:1003421-79.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino que intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entenderem de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID -9227914, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1032873-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JATE RODRIGUES FRAZAO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1032873-37.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino que intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entenderem de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013746-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO JORGE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº. 1013746-50.2016.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Rescisão Contrataual c/c Busca e Apreensão proposta por 

Thyago Jorge Machado em face de Gleiny Letícia da Cruz Sustenta a parte 

autora na inicial que foi cedido os direitos à ora Requerida do veículo 

Marca Hyundai, Modelo: HB 20S, 1.6 FLEX, ano de fabricação 2014, Cor: 

Prata Metal, Chassis nº 9BHBG41DAFP380739, Placa: QBX 1677, o qual 

apresenta gravame de financiamento junto ao Banco do Brasil Pelo preço 

ajustado de , com o pagamento R$ 47.800.00 (quarenta e sete mil e 

oitocentos reais) do valor de R$ 700,00 (setecentos reais) de entrada, e 

restante em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$ 1.438,31 (um mil, 

quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), a serem pagos 

todo dia 10 de cada mês, começando pelo dia 10 de Fevereiro de 2015 e 

termino do contrato em 10 de Fevereiro de 2019. Sustenta que Requerida 

deixou de cumprir com o avençado e, inadimpliu com 5 parcelas, além de 

não pagar o IPVA, seguro obrigatório, licenciamento do veículo e ainda 

infringindo as leis de transito, tendo o veículo 5 multas em sua base, os 

quais impedem a regularização do veículo. Requereu a Apreensão do bem 

descrito e no mérito o julgamento procedente a fim de ser consolidada a 

propriedade e posse exclusiva e definitiva em mãos do Requerente, 

condenando-se a ré no pagamento das custas judiciais e extrajudiciais, 

despesas processuais e honorários advocatícios. Deu a causa o valor de 

R$ 43.372,00. Considerando que o autor propos ação de conhecimento 

buscando a rescisão contratual e fundamentou o seu pedido em tutela de 

urgência como se fosse uma ação cautelar visando tão somente a busca 

e apreensão e que posteriormente seria ajuiazada ação principal, foi 

proferido despacho para que o autor esclarecesse o pedido, ocasião em 

que apresentou emenda à inicial onde esclareceu que trata-se de AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

pugando por seu procedente, a fim de consolidar a propriedade e posse 

exclusiva e definitiva do veículo em mãos do Requerente, declarando ao 

final rescindido o contrato de compra e venda entre as partes. Antes de 

proferida a decisão acerca da tutela de urgência pleiteada, foi designada 

audiência de justificação. O autor acostou o comprovante de pagamento 

da parcela de outubro de 2016. Citada, a requerida GLEINY LETICIA DA 

CRUZ apresentou contestação onde sustenta que em fevereiro de 2016 

teve sérios problemas de saúde não pode trabalhar, vindo a ficar três 

meses literalmente de cama, retomando suas atividades somente em maio 

quando restabeleceu sua saúde, desta feita, foi procurada pelo 

Requerente em no mesmo mês, para lhe representá-lo em demanda judicial 

em 1° grau, em sendo realizaram contrato de prestação de serviço de 

honorários advocatícios. Informou que na época, a Requerida estava com 

parcelas em atraso devido à doença, a pedido do Requerente as parcelas 

foram abatidas no contrato de prestação de serviço, ficando a Requerida 

sem dever nada ao Requerente. Alega, ainda que o processo que a 

mesma o estava representando o autor subiu para tribunal, o Requerente 

então procurou a Requerida para fazer a manifestação em 2° grau, devida 

não ter parcelas em atraso para abatimento fizeram um novo contrato, 

acordado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) valor este que lhe seria pago a 

vista, momento que a Requerida fosse habilitada ao processo. Ocorre que 

dia seguinte, depois de realizados os serviços por parte da Requerida, o 

Requerente a informou que houve um imprevisto, que não tinha mais o 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil) para lhe pagar. E a partir desse episodio 

informa que ruiu a amizade entre as partes e a Requerida sentiu enganada 

e lesada, tomando a decisão de não mais representá-lo em juízo, 

devolveu-lhe três parcelas que estava contemplada na prestação dos 

serviços em primeira instancia, e substabeleceu os processos a outro 

representante processual. O Requerente em retaliação, pelo fato de a 

Requerida não mais representá-lo nos processos em primeira instancia, 

uma semana depois lhe enviou à notificação extrajudicial, cobrando as 

parcelas que estavam em atraso, e esta por sua vez, tendo também 

valores a receber, ajuizou ação de obrigação de fazer com danos morais 

no juizado especial, compelindo o Requerente a pagar o valor que lhe era 

devido de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ao final, pugna pelo julgamento 

improcedente do pedido, depositando em juízo as parcelas em atraso e 

acosta comprovantes de pagamento, extrato do DETRAN. Conforme termo 

de audiência de Justificação Prévia não houve conciliação entre as partes. 

O requerido apresenta impugnação reiterando o descumprimento do 

contrato firmado, juntando extrato do DETRAN/MT. O pedido de tutela de 

urgência foi indeferido e determinada a intimação da parte requerida para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos, novamente todos os 

comprovantes de pagamento, haja vista que alguns documentos foram 

anexados em formato que impossibilita a sua visualização O requerente 

apresentou Embargos de Declaração da decisão que indeferiu o pedido de 

tutela antecipada, A requerida acostou documentação comprovando que o 

veiculo encontra-se devidamente licenciado ano de 2015 e 2016, sendo 

que o licenciamento de 2017 somente mês julho 2017 (final da Placa QBX 

1677), entretanto, consta débito de multas de 2015 e 2016 perfazendo um 

valor atualizado de R$ 1.085,38 ( um mil cento e oitenta e cinco reais e 

trinta e oito centavos), declarando que este serão pagos ate o dia 

25-02-2017. O autor solicitou a expedição de alvará dos valores 

depositados e a requerida efetuou o deposito judicial das parcelas de 

janeiro e fevereiro de 2017. O autor vem aos autos informar o 

descumprimento contratual com o não pagamento das parcelas de janeiro 

e fevereiro conforme ID 4974846. A requerida acostou comprovante de 

pagamento das parcelas de abril de 2016 a fevereiro de 2017. Os 

embargos de declaração foram rejeitados e deferida a expedição de 

Alvará conforme solicitado. O autor vem aos autos informar a Ausência de 

pagamento do IPVA/2017, vencida em 28/04/2017 e Ausência de 

pagamento das parcelas mensais referente aos meses de Março, Abril e 

Maio de 2017. Os autos vieram conclusos. Passo a sanear o feito. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. O autor vendeu a requerida um veiculo 

HB20 e conforme contrato de compra e venda existente nos autos prevê o 

pagamento R$ 47.800.00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais) do valor 

de R$ 700,00 (setecentos reais) de entrada, e restante em 48 (quarenta e 

oito) parcelas no valor de R$ 1.438,31 (um mil, quatrocentos e trinta e oito 

reais e trinta e um centavos), a serem pagos todo dia 10 de cada mês, 

começando pelo dia 10 de Fevereiro de 2015 e termino do contrato em 10 

de Fevereiro de 2019. Segundo previsão contratual, a compradora emitiu 

em favor do vendedor 48 notas promissórias no valor correspondente as 

parcelas vincendas, sendo pagadora responsável pela obrigação 

contratual. Prevê como punição, conforme a cláusula quarta e quinta, a 

incidência de juros, multa e acréscimos, atualização monetária que 

sobrevier descontado na conta corrente do vendedor. Faculta, outrossim, 

a retomada do bem dado em alienação fiduciária, facultando o mesmo 

vender o veículos a terceiros. Diante disso, as partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a quitação das parcelas e das multas pendentes 

e a quebra dos termos do contrato. Considerando o que dispõe o art. 370 

do CPC, entendo como necessária a produção de prova documental, 

devendo a parte requerida trazer, no prazo de 15 (quinze) dias, os 
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documentos que comprovem o pagamento de todas as parcelas desde 

que o contrato foi firmando, indicando a que mês se referem os depósitos 

e o comprovante de pagamento do IPVA e multas do veículo em referencia 

até o presente mês. Decorrido prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de agosto de 2017. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013746-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO JORGE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1013746-50.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Thyago Jorge Machado opôs 

Embargos de Declaração requerendo a revisão da decisão que indeferiu a 

antecipação de tutela ante a ausência de perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, sustentando que houve a noticia de pagamento 

dos valores questionados por meio de deposito judicial e em conta 

corrente. 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. No caso dos 

autos, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, na medida 

em que a decisão lançada nos autos não está eivada de qualquer 

omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade que ampare a 

presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão – sejam eles 

de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa; 

tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento. Não há que se 

falar em omissão ou contradição, uma vez que o embargante pretendem 

tão somente a rediscussão da matéria a fim de adequá-la ao seu 

entendimento, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração. 

Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO 

CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação do 

embargante deverá ser levada para nova apreciação, sendo os embargos 

somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil. Isto 

posto, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser 

sanada REJEITO os embargos, e mantenho integralmente a decisão que 

indeferiu a antecipação de tutela. Considerando o deposito dos valores 

incontroversos pela requerida, defiro a liberação de valores nos moldes 

como pleiteados na manifestação ID 4900049 e 490050. Intime-se o autor 

para manifestar-se quanto aos documentos acostados pela requerida ID. 

5026491, requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 20 de março de 2017. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966817 Nr: 7765-91.2015.811.0041

 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: KAIS GOMES PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26417A

 ...Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança da diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Kais 

Gomes Parreira em face de Tokio Marine Brasil Seguradora S/A para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial em punho direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (01/03/2012) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo.Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087399 Nr: 4917-97.2016.811.0041

 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: HELENA DO CARMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da 

designação de perícia para o dia 04 de março de 2020, às 10:00 horas, a 

ser no consultório médico localizado na rua 24 de Outubro, 827, sala 08, 

Galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, Cuiabá-MT.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088173 Nr: 5294-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA REGINA SILVA LEAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA FERNANDA MARTINS 

PEREIRA - OAB:12884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 
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indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959466 Nr: 4580-45.2015.811.0041

 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: LOURIVAL DE ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104-A, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação das 

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

petição de fls. 341/342, requerendo o que entenderem de direito.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981741 Nr: 14890-13.2015.811.0041

 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: CARLOS JOEL CASTRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT

 Vistos, etc.

Considerando o desinteresse na produção de outras provas e o 

julgamento do recurso com repercussão geral, dou por encerrada a 

instrução processual.

Intimem-se as partes para apresentarem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias.

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.: 996372 Nr: 21803-11.2015.811.0041

 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: FRANCISCA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG

 Vistos, etc.

Revogo a decisão às fls. 222.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

a respeito dos valores depositados na conta judicial, conforme fls. 202 e 

218, informando os dados bancários e os valores respectivos a cada 

alvará, 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): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000042 Nr: 23463-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT

 Vistos, etc.

Considerando que cabe à parte autora a adoção das medidas necessárias 

para a realização das diligências, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, informar aos autos o endereço atualizado da parte 

requerida, 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.: 1000992 Nr: 23888-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BITAR FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLCANIA COMERCIO DE CAMINHÕES PEÇAS 

SERVIÇOS E ACESSORIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO BITAR FILHO - 

OAB:22529/O, FLAVIO ESPUNIER COSTA - OAB:17.660

 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 do mandado 

juntado aos autos.

Victor Hugo O. dos Reis – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969759 Nr: 9232-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHOES LTDA ME, GILMAR 

GOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19.619

 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 para, no prazo de cinco (05) dias, dar prosseguimento no feito 

requerendo o que entender de direito.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976445 Nr: 12370-80.2015.811.0041

 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: TMGM, ELAINE GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOAVENTURA VIEIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE 

MILTON JOSÉ TESSAROLO, ALEXANDRE TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624/MT, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.305, uma vez que a decisão não 

foi publicada para os patronos corretos da requerida (Espólio de Milton 

José Tessarolo), assim faço o cadastro dos patronos da requerida e 

encaminho a republicação para intimar a requerida nos termos da decisão 

abaixo transcrita: Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito dos documentos às fls. 

299/302, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979551 Nr: 13878-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA, ADRIANA BACARJI 

MOUSSA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos 

autos as certidões negativas de inexistência de bens imóveis em nome da 

parte executada, 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.: 981361 Nr: 14713-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARJ COMPANY ASSESSORIA COMERCIO IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TELE 

BORBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CARVALHO DIAS 

BELLO - OAB:188.698/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito acerca da realização de buscas por meio do sistema 

RENAJUD juntado às fls. 118.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981487 Nr: 14792-28.2015.811.0041

 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: RENATO JOSÉ ROTILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTUVERÁ TRANSPORTES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: camila coelho ribeiro - OAB:, 

EDUARDO REIS DE ARRUDA LATORRACA - OAB:15767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, Dr. Pedro Roberto Romão - OAB/SP 209.551 - OAB:, Dr.ª 

Andréa Tattini Rosa - OAB:OAB/SP 210.738, EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4735

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, determino sejam procedidas buscas no 

sistema INFOSEG, SIEL e INFOUJUD a fim de perquirir o endereço da parte 

requerida Carlos Roberto da Silva (CPF nº 362.701.801-04).

Com a localização do endereço, determino a expedição do mandado de 

citação, mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço ou restando infrutífera a diligência, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 981554 Nr: 14812-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOTTEGA E BOTTEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIACAMPUS COMERCIO E REPRESENTAÇOES 

LTDA, GILMAR CURIONI, REGINA ROSA DA SILVA CURIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO STEFANI - 

OAB:13942, JURED ABOU HARB - OAB:8010, RODRIGO JUVENIZ SOUZA 

DOS SANTOS - OAB:14738-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar as partes para, no prazo legal, comprovar o cumprimento do 

acordo celebrado, conforme determinação de fls. 305.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991539 Nr: 19259-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GÊNESIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA CENTRO AMÉRICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/O

 Vistos, etc.

Determino a reiteração do ofício, conforme decisão às fls. 146, devendo o 

mesmo ser acompanhado do termo de acordo homologado às fls. 105.

Aguarde-se o retorno da resposta do ofício.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129521 Nr: 22822-18.2016.811.0041

 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: SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA CUIABA III 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e tendo em vista que os temas 970 e 

971 já foram julgados e transitaram em julgado, impulsiono estes autos 

para intimar as partes para requererem o que de direto, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142141 Nr: 28361-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS METZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTER ALVES FERRAZ, TANIA BORGES 

FERRAZ, AUGUSTO CESAR NUNES FERRAZ, MARILINA INES MARIA 

FAVA FERRAZ, CREMILDA NUNES FERRAZ MUZZI, MOACIR DA COSTA E 

SILVA, MARIO MARCIO DA COSTA E SILVA, MARIA ISABEL DE 

ANDRADE, ESPOLIO DE MERCEDES ALVES FERRAZ, MARIA 

AUXILIADORA DA COSTA OCHOVE, ACIR CARLOS OCHOVE, MARCIA 

MARIA DA COSTA LOPES, JOSE ALBERTO COUTINHA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GAIVA 

MUZZI - OAB:, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8.337/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos 

autos o termo de inventariante para comprovar o encargo de representar 

o espólio, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1147400 Nr: 30598-69.2016.811.0041

 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: EDINALDO LAURO CHAVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:OAB/MT 10.208/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123.907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26417A

 ...Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Edinaldo Lauro 

Chaves Guimarães em face de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial em pé direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (10/03/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo.Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1154019 Nr: 33533-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ANTONIO FRATA DOS SANTOS - ME, DANIEL 

ANTONIO FRATA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GARCIA FORTES, ALIANÇA 

DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMÉSTICOS LTDA, MATEUS DOS 

ANJOS SILVA JUNIOR, ANA CARLA SALGADO SÁ MAIA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido para a expedição de certidão, nos termos do art. 828, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956763 Nr: 3444-13.2015.811.0041

 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: JOSE REGINALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Certifico que fora expedida carta precatória via malote digital para a parte 

autora informar seu interesse no prosseguimento do feito, o qual intimação 

retornou negativa. Desta forma, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o requerido para, em 5 (cinco) dias, requerer o entender de 

direito.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959101 Nr: 4424-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANI THEREZINHA HARTMANN, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15103-A, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452

 ....Diante do exposto, revogo a decisão às fls. 617 e defiro o pedido 

formulado pela parte autora.Determino a vinculação dos valores 

bloqueados, conforme fls. 474 e, após, expeça-se o alvará, devendo a 

totalidade do valor bloqueado ser levantado por Ludovico Antônio Merighi 

Sociedade Individual de Advocacia (CNPJ nº 03.525.646/0001-80, Banco 

Bradesco, agência 2793, conta corrente nº 020120-0).Com o 

levantamento dos valores, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar acerca dos valores remanescentes e dar 

prosseguimento ao feito, 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.: 964007 Nr: 6514-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. B. R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA OLÍVIA DE ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:16095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ABADIA AGUIAR - 

OAB:OAB 2.906/MT

 Vistos, etc.

Com a finalidade de se evitar futuras nulidades, JULGO EXTINTO os autos 

nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado em após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de cumprimento de sentença.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1165824 Nr: 38283-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB ALIMENTOS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KAZUO NAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A, RAFAEL PARMIGIANI - OAB:19762/O

 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 do mandado 

juntado aos autos.

Victor Hugo O. dos Reis – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173734 Nr: 41646-25.2016.811.0041

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 195 de 270



 PARTE AUTORA: IGOR VALENTIM MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento da sentença, e ante as informações de fls. 

241 expeça-se o competente alvará da quantia depositada em favor do 

autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1035616-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-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 1035616-49.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a aceitação dos honorários pela parte autora, homologo o 

valor apresentado pelo perito, conforme id 26473080. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o 

comprovante de pagamento do valor remanescente aos honorários 

periciais. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acostarem aos autos os documentos solicitados pelo perito, conforme id 

28537910, requerendo o que entender de direito. Com a juntada dos 

documentos, cumpra-se conforme decisão de id 22871331. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022605-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEI PULCINO 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)

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 1022605-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte requerida - ID. 16309917, intime-se 

o perito Dr. REINALDO PRESTES, com consultório no Centro Médico CPA, 

Rua Pelotas, Quadra 05 Lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário) 

CEP 78.055-100, Telefone: (65) 3641-7100 / 9635- 6009, Cuiabá/MT, e 

e-mail reiprestes@hotmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente, se possível, o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo 

conforme pugnado pela requerida. 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: 1000096-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE FIGUEIREDO SILVA FERNANDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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 1000096-91.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

endereçado para o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT. 

Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004450-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAO PAULO STUDIUM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO DE SANT ANA (EXECUTADO)

MAGNO ANTONIO DE SANT ANNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004450-62.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial de Cotas 

Condominiais ajuizada por Condomínio São Paulo Studium em desfavor de 

Magno Antônio de Santana e Paulo Fernando Santana. Diante da análise 

dos documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057217-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE SANTOS DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1057217-14.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Condomínio Residencial Jardim Vitória B em desfavor de Janete Santos 

dos Reis. Cite-se a parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 

do CPC), efetuar o pagamento do débito, acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos pela metade em caso 

de pagamento integral do débito no prazo acima previsto. Conste no 

mandado que no prazo para embargos, se os executados reconhecerem 

a dívida exequenda poderá depositar 30% do montante e o restante 

parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção monetária e juros de 

um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. A parte executada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 196 de 270



interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 

231, do CPC, distribuídos por dependência e instruídos com as cópias 

processuais relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de 

que, não localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, 

requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena 

de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora 

de bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido para inclusão do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes, nos termos dos arts. 782, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011122-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL TERNES (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:

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 1011122-91.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido na certidão ID. 16737819, determino, que se intime 

pessoalmente a parte autora para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011773-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SANTANA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011773-55.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Determino o cancelamento da audiência designada em razão da ausência 

de localização da pare requerida. Postergo a apreciação do pedido de 

citação por edital. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, realizar as diligências necessárias para a localização do endereço 

da parte requerida, comprovando nos autos o esgotamento dos meios de 

pesquisa, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015915-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ABADE NASCIMENTO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

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 1015915-10.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Analisando detidamente os autos, verifico que foi riscado-(excluído) a 

contestação ID. 4869251, contudo, estando a contestação ID. 4869273, 

vinculada ao ID.4869251, que fora anteriormente determinada a exclusão , 

ambas foram riscadas pois o sistema PJe os documentos matriz e anexos. 

Assim, determino que a parte requerida proceda nova juntada da 

contestação ID. 4869273, no prazo de 05 dias. Com a juntada, façam-me 

os autos conclusos para sentença. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012290-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321-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 1012290-31.2017.811.0041 Vistos, etc. Em 

atenção ao acordo homologado e extinto nos autos dos embargos à 

execução, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007940-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANE DE OLIVEIRA EGIDIO ROSA (AUTOR(A))

TATIANE DE OLIVEIRA EGIDIO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007940-29.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória c/c Danos Morais c/c Danos Materiais c/c 

Alimentos ajuizada por Tatiane de Oliveira Egidio Rosa e Thaiane de 

Oliveira Egidio Rosa em desfavor de Pantanal Transportes Ltda., com 

pedido de tutela de urgência, para que sejam fixados os alimentos 

provisórios no montante de meio salário mínio para cada autora. Consta na 

inicial que, na data de 27 de fevereiro de 2017, o genitor das autoras, o de 

cujus Erinaldo Egídio Rosa, faleceu em um acidente de trânsito provocado 

pela parte requerida. Relata que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da 

parte requerida. Aduz que o de cujus deixou família, herdeiras, bem como 

que a empresa não prestou qualquer assistência financeira para as 

autoras. Acrescenta que com a morte do genitor, foram geradas inúmeras 

despesas, como também se faz necessário à prestação de alimentos para 

as filhas, ora autoras. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Acolho a 

emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória 

de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver 

a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 
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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. 

Pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que 

sejam fixados os alimentos provisórios no montante de meio salário mínio 

para cada autora. Em que pese os fatos narrados e os documentos 

acostados aos autos, não restou evidenciada a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando 

detidamente os autos e os documentos anexados, em que pese restar 

demonstrado os fatos narrados pela parte autora, não restou comprovada 

a responsabilidade da requerida. Não há nos autos, nesse momento 

processual, elementos suficientes acerca da dependência econômica das 

autoras, que se trata de requisito indispensável para a concessão de 

prestação de alimentos. Vejamos o art. 948, II, do Código Civil: Art. 948. No 

caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras prestações: 

I – no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e 

o luto da família; II – na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto 

os devia, levando-se em conta a duração provável de vida da vítima. 

Importante ressaltar não restar comprovada a dependência econômica 

das autoras, maiores, com relação ao de cujus, bem como cumpre 

mencionar que o ajuizamento da demanda ocorreu dois anos após o 

evento danoso, o que descaracteriza a necessidade urgente de 

prestação de alimentos. Nesse sentido se encontra o entendimento 

jurisprudencial: DUPLO APELO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE TRÂNSITO. MORTE VÍTIMA. CULPA 

EVIDENCIADA DO 1º REQUERIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E CONDUTOR. CABÍVEL. DANO MORAL. 

VERBA REPARATÓRIA QUE ESCAPA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 

MAJORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA. PENSÃO MORTE. FILHO MAIOR 

E SOLTEIRO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. (...) 4. A 

concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta 

exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em 

relação à vítima na época do óbito (art.948,II, do CC). Distinção da situação 

dos filhos menores, em relação aos quais a dependência é presumida 

(Súmula 491/STF). 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2º APELO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. (TJGO, APELACAO CIVEL 30554-79.2013.8.09.0051, Rel. 

DES. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4A CAMARA CIVEL, julgado em 

15/12/2016, DJe 2197 de 26/01/2017) Diante do exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 

19/05/2020, 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). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos a cópia de seu comprovante 

de endereço. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025430-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA SOARES (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:

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 1025430-35.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID - 11177015 , defiro o pedido e redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 27/03/2020, às 14:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001816-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001816-93.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Perdas e Danos por Prática de Ato 

Ilícito c/c Dano Moral ajuizada por Rodrigo Antônio Fritche Sanches em 

desfavor de Brisas da Chapada Construtora Ltda., com pedido de tutela de 

urgência, para que seja autorizado o depósito judicial do valor de R$ 

89.140,00 (oitenta e nove mil cento e quarenta reais). Consta na inicial 

que, por força de acordo judicial devidamente homologado, o autor é 

proprietário de quatro casas residenciais no Condomínio Brisas da 

Chapada, sendo que o mesmo deveria efetuar o pagamento da quantia de 

R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), no período de um ano, com 

vencimento na data de 20 de março de 2020. Aduz que, por meio do 

aditamento do acordo, ficou convencionado o valor que deveria ser 

vendida cada unidade autônoma e a outorga de procuração para a 

possibilidade de venda dos imóveis pelo próprio autor, onde o mesmo 

receberia em sua conta bancária os valores referentes às vendas. 

Informa que foi realizada a venda da casa de número 02 e encaminhada 

para o financiamento junto ao Banco Santander, restando registrado em 

contrato que o valor líquido do financiamento deveria ser creditado em 

conta bancária de titularidade de Rodrigo Antônio Fritche Sanches, no 

Banco Bradesco S/A, agência 3017, conta corrente nº 16.037-7. Afirma 

que a instituição financeira encaminhou o valor na conta da requerida, na 

data de 26 de dezembro de 2019, de forma equivocada. Relata que 
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encaminhou notificação extrajudicial para a requerida, para que a mesma 

realizasse a restituição do valor depositado erroneamente em sua conta 

bancária, contudo, a mesma se negou ao ato, sob o argumento de que 

utilizaria o abatimento do valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 

reais) do débito do autor, apropriando-se, ainda, indevidamente da quantia 

de R$ 18.272,00 (dezoito mil duzentos e setenta e dois reais), a título de 

um suposto imposto. Acrescenta que a atitude da requerida é indevida. 

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 a requerida recebeu equivocadamente valores oriundos de 

financiamento imobiliário, que deveriam ter sido repassados ao autor, bem 

como reteve quantia ao realizar a parcial restituição, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja autorizado o 

depósito judicial do valor de R$ 89.140,00 (oitenta e nove mil cento e 

quarenta reais). Analisando detidamente os autos, verifica-se do 

documento acostado no id 28088848, termo de acordo devidamente 

homologado na data de 20 de março de 2019, onde o autor se 

comprometeu ao pagamento da quantia de R$ 160.000,00 (cento e 

sessenta mil reais), no período de 01 (um) ano, sem qualquer incidência de 

correções monetárias e juros. Nas tratativas existentes entre as partes e 

anexadas no conteúdo da petição inicial, observa-se que a requerida, no 

ato de restituição dos valores encaminhados pela agente financiador, 

reteve valores conforme seu próprio entendimento, o que discorda a parte 

autora, efetuando o depósito tão somente da quantia de R$ 89.140,00 

(oitenta e nove mil cento e quarenta reais). Assim, sem maiores delongas, 

presente da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, uma vez que se trata de descumprimento de 

cláusulas de acordo de dívida não vencida. Diante do exposto, DEFIRO a 

tutela de urgência, MEDIANTE comprovação do depósito efetuado pela 

requerida e AUTORIZO que a parte autora deposite judicialmente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a quantia de R$ 89.140,00 (oitenta e nove mil cento e 

quarenta reais). Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acostar aos autos o comprovante de depósito que a requerida efetuou em 

conta bancária de sua titularidade e, com a comprovação, cumpra-se a 

tutela de urgência. Designo audiência de conciliação para o dia 

19/05/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 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). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos autos a 

cópia dos seus documentos pessoais e do comprovante de endereço. 

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

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004390-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY RODRIGUES DA SILVA (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:

Aguas Cuiabá 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 1004390-89.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Valdiney Rodrigues da Silva em desfavor 

de Água Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, especificar e 

acostar aos autos as faturas contestadas, bem como acostar as cópias 

de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que 

comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de necessidade, 

sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004542-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S A LIMA CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004542-40.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

AGRIMAT Engenharia e Empreendimentos EIRELI em desfavor de S. A. 

Lima Construções EIRELI. Diante da análise dos documentos anexados ao 

processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento das 

custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente paga, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004534-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISANDRA BENITES DA PAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELY BENITES GONCALVES OAB - MT25747/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004534-63.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Inexigibilidade de Negócio Jurídico c/ c Inexigibilidade 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Lisandra Benites 

da Paz em desfavor de Moto Raça Ltda.. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos autos a da 

sentença do processo ajuizado perante o juizado especial, bem como 

acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1053919-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE ALVES DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1053919-14.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por MRV 

Prime XVI Incorporações SPE Ltda. em desfavor de Berenice Alves de 

Jesus. Cite-se a parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do 

CPC), efetuar o pagamento do débito, acrescido das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento 

integral do débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no 

prazo para embargos, se os executados reconhecerem a dívida 

exequenda poderá depositar 30% do montante e o restante parcelar em 

até seis vezes, acrescidos de correção monetária e juros de um por cento 

ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do 

CPC, distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido para a expedição de certidão, nos 

termos do art. 828, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004611-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE LUCIA JABRA ANFFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004611-72.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Encerramento de Relação de Consumo e 

Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Jane Lúcia Jabra Anffe em desfavor de Banco Cruzeiro do Sul. 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, não restou demonstrada a precariedade da sua situação 

financeira a ponto de lhe ser impossibilitada o acesso à justiça em caso de 

indeferimento. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a declaração de 

pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de 

justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário. 

Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 
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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 06 (seis) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039460-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES OAB - MG157314 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANCLEI AKIRIO BORORO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039460-07.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando que o AR retornou pelo motivo “ausente”, conforme id 

26403534, determino a expedição de novo mandado de citação, a ser 

cumprido por oficial de justiça, mediante as advertências legais. Postergo 

a apreciação do pedido de pesquisa do endereço do requerido. Redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 19/05/2020, às 11:00 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043092-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043092-75.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando que a certidão de id 28592151, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 19/05/2020, às 11:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para 

que compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, 

mediante as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização 

da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012168-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FIGUEIREDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP (REU)

joão bosco nogueira barbosa (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-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 1012168-81.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a ausência de tempo hábil para a conclusão dos trabalhos 

periciais, redesigno a audiência de instrução para o dia 16/06/2020, às 

16:00 horas. Intimem-se as partes. Considerando a concordância com os 

honorários, intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

os dados bancários para o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do 

valor e indicar data e local para a realização dos trabalhos periciais. Com a 

resposta, expeça-se o alvará e intimem-se as partes acerca da data e 

local. Aguarde-se o término dos trabalhos periciais e realização da 

audiência designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058650-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO HOTEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERVA 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 1058650-53.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Declaração de Sucessão 

Empresarial ajuizada por DELCARO Hotéis Ltda. em desfavor de MINERVA 

S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 25/05/2020, às 09:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008602-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO ALECRIM DE SOUZA NETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABÁ S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-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 1008602-61.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Consumo ajuizada por Anísio Alecrim de 
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Souza Neto em face de CAB – Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço. 

Sustenta o autor que possui relação de consumo com a requerida, através 

do hidrômetro sob o nº y145327861, matricula nº 49423, com uma média 

de consumo entre 29 a 30m3, sendo dois imóveis localizados no mesmo 

endereço. Aduz que em julho de 2016, um dos imóveis foi desocupado, 

todavia, mesmo o consumo de água tendo diminuindo, a média de consumo 

continuou a mesma. O autor requereu a vistoria da requerida, porém, após 

a vistoria foi informado que a cobrança era devida. Informa que recebeu 

uma fatura com vencimento para o dia 24/03/2017, no valor de R$ 222,86 

(duzentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), que não possui 

condições efetuar o pagamento. Requer, diante dos fatos, o julgamento 

procedente do pedido da ação a fim de que seja declarado a inexistência 

do débito apresentado pela requerida, determinando-se a revisão/redução 

dos valores ao patamar do consumo médio mensal do autor, requer ainda 

a condenação da requerida ao pagamento de verba indenizatória aos 

danos morais no valor de 20 salários mínimos. Deu à causa o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Instruiu o pedido com os documentos conforme 

(IDS – 5580528/5580606). A decisão (ID – 5875186) deferiu os benefícios 

da justiça gratuita, indeferiu a tutela provisória, designou audiência de 

conciliação e determinou a intimação e citação da parte requerida. 

Conforme consta no (ID – 9423476), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera. Citada, a requerida 

apresentou contestação (ID – 9760800), acompanhada de documentos 

nos (IDS – 9760807/9760835). O feito foi saneado (ID – 12018078), 

ocasião em que designou audiência de instrução. Audiência de instrução 

ocorreu conforme termo no (ID – 13262589), quando foi tentada a 

conciliação, sem êxito, e as partes pugnaram por memoriais remissivos. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação Revisional de Consumo ajuizada por Anísio Alecrim de Souza 

Neto em face de CAB – Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço. Requer 

a declaração de inexistência de débito exorbitante do autor junto à 

requerida, revisão de consumo de água para se adequar a média de 

consumo mensal do requerente, com a condenação ao pagamento de 

danos morais. A parte autora, inconformada com o valor cobrado pela 

fatura de março de 2017 propôs a presente ação, sob o argumento de que 

o consumo faturado não representaria a realidade dos fatos, uma vez que 

dividia o consumo com outra família residente no mesmo terreno e que se 

mudou em meados de 2016, justificando a redução do consumo de água. 

Após, citada, registrou a requerida em sede de contestação, que o valor 

existente na fatura do autor é o seu consumo real, e que já foi feita a 

vistoria do medidor reconhecido pela parte autora, e a média de consumo 

permanece a mesma. Os fatos constitutivos do direito da demandante 

limitar-se-iam a demonstrar a irregularidade na fatura emitida, 

demonstrando com as provas que possui a desproporção dos valores 

cobrados. Todavia, a parte autora não se desincumbiu de comprovar o 

ônus probatório que lhe cabia, a fim de justificar a cobrança excessiva, 

conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: 

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Todavia, não há 

informações nos autos que comprovem a desproporcionalidade na 

cobrança. Logo, não restou demonstrada a necessidade de revisão das 

faturas. Nesse sentido semelhante julgado: Prestação de serviços. 

Fornecimento de água. Revisional de débito. Preliminares arguidas. 

Cerceamento de defesa. Princípio do livre convencimento do Juízo. 

Conjunto probatório suficiente ao deslinde da questão. Julgamento 

antecipado da lide. Possibilidade. Inteligência do artigo 130 do Código de 

Processo Civil. Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC. Aplicação. Irrelevância. Prova documental produzida pela ré 

essencial ao deslinde da controvérsia. Demonstração. Preliminares 

rejeitadas. Prestação de serviços. Fornecimento de água. Revisional de 

débito. Alegação do autor voltada à ocorrência de cobrança abusiva, 

incompatível com o real consumo do imóvel. Vistoria realizada pela 

autarquia de serviço público que concluiu que o consumo registrado no 

imóvel era condizente com o número de habitantes e que a ausência de 

caixa d’água concorria para a elevação do consumo. Incontrovérsia. 

Usuário que sequer especificou a destinação atribuída ao imóvel e o 

número de habitantes nele residentes à época das contas impugnadas. 

Valores cobrados pela ré devidos. Demonstração. Corte. Inadimplência 

sobre a qual não pesa controvérsia. Inexistência de obrigação da 

autarquia em fornecer serviços essenciais sem a devida contraprestação. 

Suspensão do fornecimento. Admissibilidade. Exegese do artigo 6º, § 3º, 

II, da Lei nº 8.987/95, aqui adotado analogicamente. Sentença mantida. 

Preliminares rejeitadas. Recurso improvido. (TJSP, APL 

9169598812009826 SP 9169598-81.2009.8.26.0000, Julgamento: 

19/07/2012) A requerida, porém, apresentou o relatório de inspeção 

realizado no imóvel onde estava instalado o medidor que demonstrou estar 

correta a medição, informando que ao contrário do alegado, residem no 

local 04 (quatro) pessoas e há três reservatórios que perfazem a 

totalidade de 3.000 litros de água, não tendo o autor produzido 

contraprovas, o que lhe incumbia por ser fato constitutivo do seu direito. 

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com estes fundamentos, ante a 

ausência de provas que respaldem a sua pretensão e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente Ação Revisional de Consumo ajuizada por Anísio Alecrim de 

Souza Neto em face de CAB – Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço. 

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor da causa, cuja execução torno suspensa em 

razão da gratuidade concedida. Transitado em julgado, não havendo 

outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003965-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODINETE MARIA DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003965-62.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Marcos 

Alexandre Schoffen em desfavor de Odinete Maria da Cunha. A parte 

autora se manifestou no ID nº 28676598, informando o desinteresse no 

prosseguimento do feito, pugnando pela extinção sem resolução do mérito. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Marcos 

Alexandre Schoffen em desfavor de Odinete Maria da Cunha. Dispõem os 

artigos 485, VIII e 200, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a 

desistência da ação; Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação 

judicial. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora no 

ID nº 28676598, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado do 

requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018336-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONHSMAR ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-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 1018336-36.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 
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por Danos Moras ajuizada por Jonhsmar Rocha em face de Claro S/A. 

Sustenta o autor que foi constatado uma restrição creditícia lançada em 

seu nome/CPF, todavia, informa desconhecer a origem da dívida, sendo 

ilícita a sua inclusão no cadastro de inadimplentes. Aduz que não realizou 

qualquer tipo de relação jurídica que originou a restrição de seu crédito, de 

modo que o ato é indevido. Informa que após entrar em contato com a 

central de atendimento da empresa requerida, obteve a informação de que 

nada poderia ser feito, visto que no sistema constava o débito em nome do 

consumidor, ou seja, não resolveu de forma administrativa o problema. 

Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido da ação a fim 

de que seja declarado inexistente o débito cobrado que ensejaram a 

inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e a 

condenação da requerida aos danos morais a quantia de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Deu à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Instruiu o pedido com os documentos conforme (IDS – 8117978/8118034). 

A decisão (ID – 8151051) designou audiência de conciliação, determinou a 

intimação e citação da parte requerida e intimou a parte autora para 

emendar a inicial, o que foi cumprido no (ID – 8223569). Conforme consta 

no (ID – 10136158), foi realizada a tentativa de conciliação entre as 

partes, restando infrutífera, ante a ausência da parte autora. Citada, a 

requerida apresentou contestação (ID – 10380785), acompanhada de 

documentos nos (IDS – 10380801/10380829). Impugnação à contestação 

(ID – 10509124). A decisão no (ID – 11961854) determinou a intimação da 

parte requerida, para manifestar-se a respeito dos documentos 

apresentados na impugnação à contestação (ID – 10509111, 10509143, 

10509138 e 10509148 o que foi cumprido (ID – 12135957). Manifestação à 

impugnação da parte requerida (ID – 9130841). O feito foi saneado (ID – 

15191324), ocasião em que fixou como ponto controvertido a ilicitude na 

conduta do requerido, a existência de fraude na contratação, a legalidade 

das cobranças, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a 

existência de dano, sua extensão e o nexo causal. As partes 

especificaram as provas que pretendem produzir (IDS – 

16171057/16301042). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Moras ajuizada por Jonhsmar Rocha em 

face de Claro S/A. Constata-se que parte Ré cobra do autor valores 

referentes a prestação de serviços supostamente contratados. A parte 

autora não reconhece a dívida em questão. Imperioso ressaltar que existe 

entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no 

conceito de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual 

“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de 

fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. 

Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das 

normas constantes no Código Consumerista. Sendo a relação 

estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da 

Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da 

mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma 

legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente 

defeituosa. Desse modo, basta que se verifique a existência do dano 

(defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do 

fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade 

civil deste último, independentemente da existência de culpa. Todavia, 

diante da documentação acostada pelo requerido que comprova a 

contratação de serviço pela parte autora, conforme documentos 

acostados na contestação, razão pela qual tenho ausentes a negligência 

do requerido e o ilícito civil que este praticou, uma vez que lícita à 

cobrança do débito pelo serviço contratado. É consabido que nas 

relações de consumo, a responsabilização, em regra, é objetiva, 

prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do 

risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie 

risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo 

Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor - 

responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo 

aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de 

consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501). Outrossim, essa teoria 

funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios 

do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve 

arcar com os prejuízos causados, independente de culpa. Contudo, a 

dispensabilidade da demonstração de culpa, não exime o consumidor de 

comprovar a prática do ato ilícito, in casu, a ocorrência de ausência de 

contratação. Nesse sentido, não se pode olvidar que a inversão do ônus 

da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos 

direitos do consumidor e, via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, 

quando for verossímil a alegação, o que fora demonstrado no caso. Em 

atendimento a essa regra, a requerida apresentou documentação 

demonstrando a existência de contratação de serviços (ID. 10380801 a 

10380812), onde consta as faturas emitidas com os históricos de 

chamadas e utilização dos serviços contratados, mostrando-se legítima a 

cobrança, e por conseguinte a inscrição do nome da autora nos serviços 

de proteção ao crédito. Com esses fundamentos, considero válidas as 

provas apresentadas pela requerida ao longo da instrução processual, 

que demonstram a regularidade da contratação. Em consequência, ante a 

ausência da prática de ato ilícito, resta inviabilizado pedido de danos 

morais, uma vez que para sua configuração a ocorrência de ilicitude é 

requisito essencial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA INSTRUÇÃO - INSCRIÇÃO NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO REGULAR - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - CONDENAÇÃO POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA - INVIABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a contratação do 

serviço de telefonia pela parte, não há que ser falar em prática de ato 

ilícito hábil a ensejar a desconstituição de dívida, ou a condenação em 

danos morais. Evidenciado o uso do processo para se abster de 

pagamento de dívida regular e recebimento indevido de indenização, 

torna-se imperiosa a condenação da parte a litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80 e 81 do CPC. Não sendo demonstrada a modificação da 

situação financeira da parte após deferimento da gratuidade da justiça, 

não há que se falar em revogação do benefício. (TJMT, Ap 95259/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DENOMINADOS "112 - 

PLANO CONTA COMPLETA", "OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES" E "OI... 

Ver íntegra da ementa FRANQ. 200MINN PARA OI MÓVEL". MATÉRIA DE 

FATO. CASO CONCRETO. CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE 

COMPROVADA. SERVIÇOS USUFRUÍDOS PELO CONSUMIDOR. DEVIDA A 

CONTRAPRESTAÇÃO, SEM A QUAL HAVERIA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FORMA GRATUITA. SERVIÇOS CONTRATADOS E 

USUFRUÍDOS - Não há como ser reconhecida ilegalidade ou abusividade 

na cobrança dos serviços devidamente usufruídos pelo cliente. Os 

serviços estão sendo prestados, sem prova cabal de que tenham sido 

contestados pelo cliente na seara administrativa. Considerando, portanto, 

que os serviços foram usufruídos, resta autorizada a cobrança dos 

valores decorrentes do contrato, pela operadora e, por conseguinte, 

devem ser julgados improcedentes os pedidos de declaração de 

inexigibilidade, repetição do indébito e de indenização por danos morais. 

Diante da improcedência dos pedidos, fica prejudicada a análise do 

recurso de apelação interposto pela parte autora. Sucumbência 

redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA 

RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70062726559, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

18/03/2015) Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Moras ajuizada por 

Jonhsmar Rocha em face de Claro S/A. Condeno, ainda, a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de 

Processo Civil, cuja execução torno suspensa devido a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1015871-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY TAYLOR SOUSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

CASSIO MUHL OAB - MT25518/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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 1015871-83.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cancelamento de Inscrição nos Órgãos de Proteção 

ao Crédito cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de tutela 

de urgência antecipada ajuizada por Johnny Taylor Sousa e Silva em face 

de Banco do Brasil S/A. As partes formularam acordo no ID. 28284000, 

requerendo a sua homologação e a consequente 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 no ID. 28284000, 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. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013746-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO JORGE MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-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 1013746-50.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Thyago Jorge Machado 

em face da sentença ID. 17400815, buscando a revisitação da mesma, 

sob alegação de contradição, omissão e erro material. A embargada se 

manifestou no ID. 25874243 informando a impossibilidade de transferir o 

veículo junto ao DETRAN para seu nome, pois alega que o vendeu para 

terceiro no ano de 2018. Ao final, requer a transferência do veículo, bem 

como, as multas através de oficio para nome do terceiro adquirente. 

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. No caso dos autos, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos a fim de, 

onde se lê: Em decorrência da improcedência dos pedidos determino que o 

autor providencie a transferência do veículo para o nome da requerida no 

prazo de trinta dias. Leia-se: Expeça-se ofício ao DETRAN-MT para que 

proceda a transferência do veículo Marca Hyundai, Modelo: HB 20S, 1.6 

FLEX, ano de fabricação 2014, Cor: Prata Metal, Chassis nº 

9BHBG41DAFP380739, Placa: QBX 1677 de Thyago Jorge Machado para 

Gleiny Leticia da Cruz, brasileira, divorciada, servidora pública, portadora 

da cédula de identidade R.G. nº 1231361-0 SSP/MT e inscrita no CPF sob 

nº 839.862.941-04, residente e domiciliada da na Rua Angelino Mancine, 

nº 32, Residencial Piazza Verona, Apto, 104, Bloco B, Bairro: Miguel Sutil, 

Cuiabá-MT, CEP: 78048-355. Com relação ao pedido extemporâneo da 

embargada quanto à transferência da propriedade do veículo em 

discussão para terceiro, indefiro o requerimento ID. 25874243, pois se 

trata de pessoa que não integra a demanda processual, bem como, não há 

nos autos qualquer documento comprovando a compra e venda. Ademais, 

nos termos do art. 123, § 1º e art. 134, ambos do Código de Trânsito 

Brasileiro: “§ 1º - No caso de transferência de propriedade, o prazo para o 

proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da 

expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, 

sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. (...) 

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo 

deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um 

prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência 

de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se 

responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas 

reincidências até a data da comunicação.” O veículo é o objeto litigioso 

desses autos e, portanto, ao “vender” o automóvel para terceiro assumiu 

os riscos pelas pendências de algo cuja propriedade não estava definida. 

Nos demais termos, mantenho a sentença ID. 17400815. Expeça-se o 

necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042186-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO HARTWIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MATOS PEREIRA OAB - RS72035 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

MGK TRANSPORTES & COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-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 1042186-51.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Lucros Cessantes ajuizada por Delcio 

Hartwig em desfavor de MGK TRANSPORTES & COMERCIO DE MADEIRAS 

EIRELI e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. As partes 

formularam acordo ID. 27625351, 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 ID. 27625351, 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 ID. 

28003741/28003742 a ser depositada na conta bancária indicada na 

manifestação ID. 28020664. Diante do acordo firmado, cancelo a audiência 

de instrução designada para o dia 11/02/2020. Uma vez que as partes 

renunciaram o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043986-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO TORRES DO PARQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. C. C. (REQUERIDO)

N. C. D. C. C. (REQUERIDO)

MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS CARDOSO OAB - 

032.111.196-63 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043986-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se Ação de Cobrança pelo Procedimento Comum proposta por 

Edifício Torres do Parque em face de Maria Leopoldina Curvo de Campos 

Cardoso, N.C.D.C.C. e L.C. D. C.C. As partes formularam acordo conforme 

ID. 22863244, 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 conforme ID. 22863244, 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. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005706-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAM DISTRIBUICAO ALIMENTICIA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL ARRUDA SOUFEN OAB - SP332501 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LAZZAROTTO 02499899999 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-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 1005706-74.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcelo Lazzarotto em 

face da decisão ID. 23787790, buscando a revisitação da mesma, sob 

alegação de omissão e contradição. 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. No caso dos autos, não prosperam os 

argumentos trazidos pelo embargante, na medida em que a decisão 

lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já 

que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento. Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que o embargante tão somente a rediscussão da matéria não 

sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração, uma vez que já 

houve a análise de todas as provas na forma como este juízo entende 

como pertinente. Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E 

OBSCURIDADE – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação do 

embargante deverá ser levada para nova apreciação, sendo os embargos 

somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil. Isto 

posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada REJEITO os embargos, e mantenho integralmente a 

decisão ID. 23787790. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020204-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELYNTON MORESCHI (REU)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de 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, 4 de 

fevereiro 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: 1020204-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELYNTON MORESCHI (REU)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 
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senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de 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, 4 de 

fevereiro 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: 1041449-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALDENO GRIGOLETO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de 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, 4 de 

fevereiro 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: 1023240-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETA ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora/requerida, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de 

Apelação de ID 26760664. Cuiabá-MT, 4 de fevereiro 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: 1036079-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.S. ANALISE DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de 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, 4 de 

fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 
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pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006713-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DR CAR INJECAO ELETRONICA E CARBURADOR LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ROMULO JOSE FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento, dando 

o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito nos 

termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 4 de fevereiro 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: 1038143-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BARBOSA (REU)

 

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, 4 de fevereiro 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: 1025011-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARIANO MOLIN (REQUERIDO)

MILTON MARIO MOLIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da defesa apresentada pela parte 

requerida de ID 26961680. Cuiabá-MT, 4 de fevereiro 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: 1045235-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VANDERLEI DA FONSECA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca do petitório de ID 27358963. 

Cuiabá-MT, 4 de fevereiro 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: 1039832-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYME PASETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Procedo à intimação da parte 

autora para impugnar a contestação de ID 25179212 no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá-MT, 4 de fevereiro 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: 1001062-59.2017.8.11.0041

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:

LUZIA MASETTI CALDEIRA (EXECUTADO)

RFA COMERCIO DE PESCADO E FRUTOS DO MAR LTDA - ME 

(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 
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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, 4 de fevereiro 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: 1029951-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DE SOUZA (REU)

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (REU)

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Os embargos monitórios de ID 

28154417 foram opostos tempestivamente. Sendo assim, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugná-los. Cuiabá-MT, 4 de fevereiro 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: 1005779-80.2018.8.11.0041

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:

JOILSON BORGES DE SOUZA (REU)

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (REU)

JOAO DE DEUS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Os embargos monitórios de ID 

28155874 foram opostos tempestivamente. Sendo assim, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugná-los. Cuiabá-MT, 4 de fevereiro 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: 1049022-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS 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:

MADILENE ALMEIDA DA SILVA MENDES (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, 4 de fevereiro 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: 1016619-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP (EXECUTADO)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca da petição da Defensoria Pública id. 

28477796. Cuiabá-MT, 4 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1107947 Nr: 13832-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA, JOELICE 

RAMOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vislumbra-se dos autos que as partes entabularam acordo (fls. 147/150), 

pleiteando pela homologação de seus termos e suspensão do feito até o 

adimplemento integral da avença.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até o dia 

30/11/2024, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, intime-se o Exequente para manifestar-se em 05 

dias acerca do adimplemento da avença, salientando que em caso de 

silêncio será tido como cumprido.

Por fim, ante o § 15º do acordo celebrado, o montante bloqueado via 

Bacenjud devera ser restituído a Executada Joelice, portanto intimo-a via 

correio com aviso de recebimento, no endereço de fls. 56 local não 

diligenciado, para indicar seus dados bancários, salientando que a carta 

precatória encaminhada no local de fls. 112 retornou negativa, bem como 

o endereço declinado via Infoud já foi diligenciado às fls. 55 (extratos 

anexo).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 338271 Nr: 8798-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MATO GROSSO LTDA, 

NELSON BUZETTI, YOLANDA CORREA DE OLIVEIRA, NELSON BUZETTI 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se dos autos que as partes entabularam o acordo às fls. 47/49, 

sendo o mesmo homologado por este Juízo (fls. 55), sendo informando 

posteriormente a quitação da composição, pugnando a Instituição 

Financeira pela extinção do feito (fls. 56).

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo: “I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido;”.

Ante o exposto JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução, o 

que faço com amparo legal no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas de praxe.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1379152 Nr: 4081-22.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILINTO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) 

BANCO MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1.895, RODRIGO 

DE OLIVEIRA SPINELLI - OAB:24.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B

 Vistos etc...

Ante os documentos acostados pelo embargante às fls. 43/68, DECRETO 

SEGREDO DE JUSTIÇA nos presentes autos, com as devidas anotações.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, defiro ao embargante 

os benefícios da justiça gratuita.

Conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil, "1º O juiz poderá, a 

requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos 

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e 

desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes", assim, diante da penhora determinada nos autos em 

apenso, RECEBO estes Embargos à Execução COM o efeito suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851518 Nr: 54462-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L DE SENA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

OAB:23926-A, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Banco Toyota do Brasil S/A em face de L de Sena Eireli.

Não obstante o pleito de fls. 191/192 ante a citação editalícia da 

executada, CONVERTO o arresto de fls. 170 em penhora, via sistema 

Renajud, procedendo a avaliação do veículo por meio da Tabela Fipe 

(extratos em anexo).

Intimo o Banco Toyota para se manifestar acerca da avaliação do veículo 

em 15 dias.

No mais, ante o manifesto interesse do banco na adjudicação do 

automóvel, dê-se vista a douta Defensoria Pública para se manifestar no 

prazo de 15 dias.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1024780-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FELIPE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CANTISANI DE CARVALHO OAB - PE43024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024780-17.2019.8.11.0041. REQUERENTE: PAULO FELIPE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. No ID. 28333270 o 

Requerente pleiteia pela desistência do feito, bem como sua extinção, 

portanto intimo a Instituição Financeira para no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca do requerimento do Autor, sob pena de seu silêncio ser 

considerado como anuência tácita ao pedido de extinção pelo art. 485, 

inciso VIII do CPC. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 

31 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1024780-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FELIPE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CANTISANI DE CARVALHO OAB - PE43024 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024780-17.2019.8.11.0041. REQUERENTE: PAULO FELIPE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. No ID. 28333270 o 

Requerente pleiteia pela desistência do feito, bem como sua extinção, 

portanto intimo a Instituição Financeira para no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca do requerimento do Autor, sob pena de seu silêncio ser 

considerado como anuência tácita ao pedido de extinção pelo art. 485, 

inciso VIII do CPC. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 

31 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026875-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026875-20.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BMW FINANCEIRA S.A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. REQUERIDO: RAFAEL DE 

OLIVEIRA COTRIM DIAS Vistos, etc. Prefacialmente, procedo a anotação 

dos advogados do Requerido. Vislumbro dos autos que o objeto da lide foi 

apreendido aos 09 de dezembro de 2019 (ID. 27129964), sendo 

posteriormente apresentada minuta de acordo celebrada entre as partes, 

onde a Instituição Financeira declara, na cláusula 12, que irá efetuar a 

liberação do veículo ao Réu, após a quitação do contrato (ID. 27517159 – 

pág. 03). Portanto, intimo as partes para comprovarem a quitação do 

contrato e a devolução do bem, sob pena de homologação do acordo e 

extinção do feito. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 

29 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034915-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 3 4 9 1 5 - 8 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: A. C DE GOIAS - 

ME Vistos, etc. Vislumbro dos autos que o objeto da lide foi apreendido 

aos 18 de setembro de 2019 (ID. 24211797), sendo posteriormente 

apresentada minuta de acordo celebrada entre as partes, onde a 

Instituição Financeira declara, na cláusula 8, que após a quitação do 

montante acordado, autorizará a retirada do bem pela Requerida (ID. 

24475488 – pág. 02). Portanto, intimo a Instituição Financeira para 

comprovar a quitação do contrato e a devolução do bem, sob pena de 

homologação do acordo e extinção do feito. Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032063-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARYNETE SILVA ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032063-91.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MARYNETE SILVA ALBUQUERQUE Vistos, etc. Vislumbro 

dos autos que o objeto da lide foi apreendido aos 19 de agosto de 2019 

(ID. 23031516 – pág. 03), sendo posteriormente apresentada minuta de 

acordo celebrada entre as partes, onde a Instituição Financeira declara 

que após a quitação do montante acordado, autorizará a retirada do bem 

pela Requerida (ID. 23803684 – pág. 02). Portanto, intimo a Instituição 

Financeira para comprovar a devolução do bem, sob pena de 

homologação do acordo e extinção do feito. Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021221-23.2017.8.11.0041

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))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SAO GERALDO LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ NASSIMBENI DE JESUS (EXECUTADO)

EDNA FATIMA ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

FLAVIO ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

GERALDO JOAO DA COSTA (EXECUTADO)

GERALDO JOAO ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021221-23.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: CERAMICA SAO GERALDO LTDA - ME, 

GERALDO JOAO DA COSTA, EDNA FATIMA ARAUJO COSTA, GERALDO 

JOAO ARAUJO COSTA, FLAVIO ARAUJO COSTA, ANDRE LUIZ 

NASSIMBENI DE JESUS Vistos etc... Por verificar a ausência de citação do 

executado André Luiz, procedo a busca de seu atual endereço por meio 

do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato anexo). Desta 

feita, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido no 

endereço: Rua D 1, nº 14, Quadra 4, Bairro Residencial Wantuil de Freitas, 

nesta cidade. Para tanto, INTIMO a exequente para, em 15 dias promover 

ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Outrossim, intimo a exequente para se manifestar acerca do 

bem indicado à penhora – Id. 11899327, no mesmo prazo acima. Quanto a 

ausência de citação do executado Flavio, este compareceu na figura de 

embargante nos autos nº 1006701-24.2018.8.11.0041, portanto, 

considera-se citado. Ressalta-se que o pleito de Id. 22417356 será 

analisado posteriormente. Em caso de silêncio ou pedidos imprestáveis ao 

deslinde do feito, intime-se a exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para proceder em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021221-23.2017.8.11.0041

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))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SAO GERALDO LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ NASSIMBENI DE JESUS (EXECUTADO)

EDNA FATIMA ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

FLAVIO ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

GERALDO JOAO DA COSTA (EXECUTADO)

GERALDO JOAO ARAUJO COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021221-23.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: CERAMICA SAO GERALDO LTDA - ME, 

GERALDO JOAO DA COSTA, EDNA FATIMA ARAUJO COSTA, GERALDO 

JOAO ARAUJO COSTA, FLAVIO ARAUJO COSTA, ANDRE LUIZ 

NASSIMBENI DE JESUS Vistos etc... Por verificar a ausência de citação do 

executado André Luiz, procedo a busca de seu atual endereço por meio 
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do sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato anexo). Desta 

feita, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido no 

endereço: Rua D 1, nº 14, Quadra 4, Bairro Residencial Wantuil de Freitas, 

nesta cidade. Para tanto, INTIMO a exequente para, em 15 dias promover 

ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Outrossim, intimo a exequente para se manifestar acerca do 

bem indicado à penhora – Id. 11899327, no mesmo prazo acima. Quanto a 

ausência de citação do executado Flavio, este compareceu na figura de 

embargante nos autos nº 1006701-24.2018.8.11.0041, portanto, 

considera-se citado. Ressalta-se que o pleito de Id. 22417356 será 

analisado posteriormente. Em caso de silêncio ou pedidos imprestáveis ao 

deslinde do feito, intime-se a exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para proceder em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1024569-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024569-15.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: LL COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc... Atentando-se ao fato de que a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, conforme se vislumbra da alteração do 

Código de Processo Civil/2015 em que ressalta a importância da 

Conciliação no processo, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, 

a autocomposição, nos termos dos artigos 139, inciso V e 3º, parágrafo 

3º e 8º, todos do Código de Processo Civil, DESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 13 de maio de 2020, às 15h00. Intimo as partes, via 

DJE, por meio de seus patronos para comparecerem à solenidade. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035386-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EMBARGANTE)

SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035386-41.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: SENDESKI COMERCIO DE 

ALUMINIO E FERRAGENS LTDA., ANA PAULA MACEDO SENDESKI 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos etc... Atentando-se ao fato de 

que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados pelo Poder Judiciário, conforme se 

vislumbra da alteração do Código de Processo Civil/2015 em que ressalta 

a importância da Conciliação no processo, incumbindo ao juiz promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição, nos termos dos artigos 139, inciso V e 

3º, parágrafo 3º e 8º, todos do Código de Processo Civil, DESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 2020, às 15h30. Intimo 

as partes, via DJE, por meio de seus patronos para comparecerem à 

solenidade. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034087-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES PADILHA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034087-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): HERMES PADILHA MORAES REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Recebo à emenda de ID. 24559561 

e 24559585 Vislumbro dos autos que o Requerente requer em tutela de 

urgência: - a abstenção de descontos em folha de pagamento relativos ao 

contrato de cartão de crédito consignado em seus vencimentos; - a 

abstenção de inserção do seu nome em cadastro de proteção ao crédito; - 

a inversão do ônus da prova; Prefacialmente, destaco que a medida 

antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai 

que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos. 

Isso porque, apesar do Autor afirmar na peça vestibular, que acreditou ter 

entabulado um contrato de empréstimo e não de cartão de crédito, não 

demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, que não efetuou a 

utilização do cartão na praça, já que demonstrou em seus holerites (ID. 

22283753– pág. 12/13) que os descontos efetuados pelo réu eram de 

valores bem variáveis mês a mês, de modo que não resta nos autos a 

inequívoca demonstração de nunca o ter utilizado. Desta sorte, por não 

restar caracterizados os pressupostos autorizadores da medida, 

INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. Considerando a 

relação de consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, bem assim a 

comprovação do prévio requerimento administrativo – Procon (ID. 

22281436), nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos 

documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua 

produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia 

do contrato firmado entre as partes, das faturas de cartão de crédito 

quanto ao período, a planilha de evolução do débito e demais documentos 

inerentes à relação contratual em tela. No mais, destaco que a conciliação, 

a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem 

ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, 

o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação 

quase obrigatória, esta não se realiza apenas no caso de ambas as 
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partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, designo o dia 29 de abril de 2020, às 16h00, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência designada, fazendo-se na 

carta constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 

10º, computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do 

mesmo Códex. Intimo o Autor da designação supra, via publicação desta 

decisão no Diário de Justiça. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

31 de janeiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027593-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO SUQUERE DA PAZ (EMBARGANTE)

VALE DAS FOLHAS COMERCIO DE HORTALICAS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1027593-51.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: VALE DAS FOLHAS 

COMERCIO DE HORTALICAS LTDA - ME, LUIS GUSTAVO SUQUERE DA 

PAZ EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos etc... Atentando-se ao fato 

de que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

conforme se vislumbra da alteração do Código de Processo Civil/2015 em 

que ressalta a importância da Conciliação no processo, incumbindo ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, nos termos dos artigos 

139, inciso V e 3º, parágrafo 3º e 8º, todos do Código de Processo Civil, 

DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 2020, às 

16h00. Intimo as partes, via DJE, por meio de seus patronos para 

comparecerem à solenidade. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021718-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEY SOLAGE BARANHUK (EMBARGANTE)

Y. TIMOTHEO BARANHUK - ME (EMBARGANTE)

LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ANTUNES PAGOT OAB - MT6282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021718-37.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: NEY SOLAGE BARANHUK, 

LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK, Y. TIMOTHEO BARANHUK - ME 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Atentando-se ao fato 

de que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

conforme se vislumbra da alteração do Código de Processo Civil/2015 em 

que ressalta a importância da Conciliação no processo, incumbindo ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, nos termos dos artigos 

139, inciso V e 3º, parágrafo 3º e 8º, todos do Código de Processo Civil, 

DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 2020, às 

16h30. Intimo as partes, via DJE, por meio de seus patronos para 

comparecerem à solenidade. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1015224-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO TRAJANO LOPES (EMBARGANTE)

FORTALEZA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015224-59.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: RAIMUNDO TRAJANO 

LOPES, FORTALEZA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos etc... Atentando-se ao fato de 

que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual 

de conflitos deverão ser estimulados pelo Poder Judiciário, conforme se 

vislumbra da alteração do Código de Processo Civil/2015 em que ressalta 

a importância da Conciliação no processo, incumbindo ao juiz promover, a 

qualquer tempo, a autocomposição, nos termos dos artigos 139, inciso V e 

3º, parágrafo 3º e 8º, todos do Código de Processo Civil, DESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 13 de maio de 2020, às 17h00. Intimo 

as partes, via DJE, por meio de seus patronos para comparecerem à 

solenidade. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018455-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

LILIANE DE CASSIA NICOLAU OAB - PR18256 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018455-94.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: PATRICIA FERNANDA DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco em face de 

Patrícia Fernanda da Silva, com liminar deferida no ID. 8257908. Ante a 

impossibilidade de localização do bem, a Instituição Financeira requereu 

seu bloqueio de circulação junto ao sistema Renajud (ID. 16919987), o que 

foi deferido por este Juízo, bem como indicado novo endereço para 
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diligência (ID. 18978381, 18978382 e 18978383). Posteriormente, o Banco 

pleiteou pela retirada da restrição inserida, visto que o bem foi apreendido 

estando em sua posse (ID. 22752766). A Requerente habilitou advogado 

nos autos (ID. 22920000) e comprovou a interposição de agravo de 

instrumento, n° 1012670-12.2019, acerca da liminar deferida nestes autos 

(ID. 23443547). No ID. 23464816 foi encaminhada informações 

concernentes ao RAI 1012670-12.2019, bem como procedeu-se a baixa 

junto ao sistema Renajud (ID. 23466979). A Ré apresentou contestação no 

ID. 24011363, sendo o Agravo de Instrumento interposto por ela 

desprovido (ID. 25527109). O Requerente apresentou impugnação à 

contestação (ID. 26360915), requerendo posteriormente a imediata 

retirada da restrição inserida no sistema Renajud, visto que não 

conseguem realizar a venda do caminhão em leilão – ID. 27808612. Em 

diligência ao sistema Renajud constato que não há restrições, entretanto 

no prontuário do caminhão não houve a baixa do bloqueio de circulação 

realizado por este Juízo (extratos anexo). Por conseguinte, expeça-se 

ofício ao Detran-MT solicitando a retirada do impedimento existente, bem 

como informe o motivo de tal ato não ter sido realizado no momento da 

baixa efetuada junto ao sistema Renajud aos 05/09/2019 – ID. 23466979. 

Após, concluso para sentença. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1023258-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023258-86.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: DI PARMA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DA 

AMAZONIA SA Vistos etc... Atentando-se ao fato de que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelo Poder Judiciário, conforme se vislumbra da alteração 

do Código de Processo Civil/2015 em que ressalta a importância da 

Conciliação no processo, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, 

a autocomposição, nos termos dos artigos 139, inciso V e 3º, parágrafo 

3º e 8º, todos do Código de Processo Civil, DESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 13 de maio de 2020, às 17h30. Mister salientar que 

a solenidade está sendo designada para o mesmo dia e horário nos autos 

de Embargos à Execução nº 1023258-86.2018.8.11.0041, já que ambos 

foram opostos em decorrência da Ação de Execução nº 

1000729-30.2017.8.11.0041. Intimo as partes, via DJE, por meio de seus 

patronos para comparecerem à solenidade. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de 

janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1023242-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSYANE FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023242-35.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: JOSYANE FERREIRA DA 

SILVA EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos etc... 

Atentando-se ao fato de que a conciliação, a mediação e outros métodos 

de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, conforme se vislumbra da alteração do Código de Processo 

Civil/2015 em que ressalta a importância da Conciliação no processo, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, nos 

termos dos artigos 139, inciso V e 3º, parágrafo 3º e 8º, todos do Código 

de Processo Civil, DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 13 de 

maio de 2020, às 17h30. Mister salientar que a solenidade está sendo 

designada para o mesmo dia e horário nos autos de Embargos à Execução 

nº 1023258-86.2018.8.11.0041, já que ambos foram opostos em 

decorrência da Ação de Execução nº 1000729-30.2017.8.11.0041. Intimo 

as partes, via DJE, por meio de seus patronos para comparecerem à 

solenidade. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031352-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMAR JOSE DE SOUZA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031352-86.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ODEMAR JOSE 

DE SOUZA ROSA Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração 

opostos pela autora aduzindo que foram encaminhadas duas notificações 

ao endereço do contrato, motivo do protesto via edital, estando portanto, 

devidamente comprovada a mora, portanto, deve ser sanada a 

contradição. É o relatório necessário. Inicialmente, tenho que descabe a 

rediscussão de matéria, posto que no entender deste juízo, apesar de 

encaminhadas as notificações ao endereço do contrato, foram devolvidas, 

com a informação ausente, assim, o protesto deveria ser por AR e não 

edital, que tem como pressuposto a pessoa se encontrar em lugar incerto 

o que não é o caso. Outrossim, a jurisprudência não é uníssona à 

respeito, bem como, como já firmado, respeitando entendimento diverso, 

concluo que não se encontra esgotados os meios para regular 

notificação. STJ. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Não se conhece 

de agravo regimental interposto em duplicidade em razão do princípio da 

unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. 2. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação 

fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do 

devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da 

notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA TJMG Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD 

Convocado) Data de Julgamento: 08/10/2019 Data da publicação da 

súmula: 18/10/2019 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - FRUSTRADA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR - NOVAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO OU DE PROTESTO DO 

TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA - MORA NÃO 

COMPROVADA. - A notificação extrajudicial deverá ser enviada ao 

endereço do devedor, através carta registrada, sob pena de não 

comprovação da mora. - A comprovação da referida notificação quando 

do ajuizamento da ação é obrigatória, considerando-se ausente um dos 

pressupostos de constituição válida e regular do processo, a ensejar a 

extinção prematura da demanda. - É necessário que a notificação seja 

enviada e efetivamente entregue no endereço informado no contrato, sob 

pena de não atingir a finalidade a que se destina, qual seja, notificar o 

devedor a fim de constituí-lo em mora. - Ausente comprovação de que 

foram tentadas novas notificações no endereço do devedor, após a 
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primeira e única tentativa ter-se frustrado, e inexistente o esgotamento de 

outras tentativas idôneas para, então, abrir-se a possibilidade de protesto 

do título com a intimação por edital, correta a sentença que extinguiu o 

processo, sem resolução de mérito. Desta feita, REJEITO os Embargos de 

Declaração. Intimo a autora para cumprir o despacho anterior em 15 dias, 

sob pena de extinção por ausência de pressupostos. CUIABÁ, 4 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010896-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MONTEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT17889-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010896-86.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BERENICE MONTEIRO 

DE OLIVEIRA REU: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA 

Vistos etc. Primeiramente proceda a alteração do polo passivo, diante da 

informação ID.24683439 de que o Banco Pan sucedeu ao Brazilian 

Mortgages. No mais, se tratam de Embargos de Declaração opostos Pelo 

Banco Pan, que em resumo discute a tabela firmada na sentença pelo 

Banco Central, opondo-se por meio de outra, alegado, que demonstra que 

não há abusividade, portanto, deve ser afastada a limitação dos juros 

remuneratórios. A Embargada preferiu o silêncio. É o relatório necessário. 

Denota-se que para uso do recurso de Embargos de Declaração 

necessária a existência, de contradição, obscuridade, contradição e/ou 

erro material, mas nunca a rediscussão da matéria, por entender a parte 

que deve ser analisada a luz de tabela diversa, o que requer o recurso 

próprio. Ademais, mesmo que se fale em prequestionamento, deve se 

levar em conta o fim o pleito, qual seja de acolhimento de documento 

diverso do contido nos autos, o que não encontra amparo no declaratório. 

Desta feita, REJEITO os Embargos de Declaração. Transitada em julgado e 

nada requerendo, arquivem-se com as anotações devidas. CUIABÁ, 4 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1019565-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA BENEDITA DA SILVA DEMETRIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019565-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): IEDA BENEDITA DA 

SILVA DEMETRIO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração opostos em face de a sentença ID.22292975, 

aduzindo o Banco do Brasil, que conforme o dispositivo da sentença não é 

possível concluir pela procedência ou improcedência da demanda judicial, 

pois, determinou apenas que o requerido Embargante, proceda o 

pagamento de 50% das custas. A Embargada preferiu o silêncio ID. 

27819817. É o relatório necessário. Os Embargos apresentados se 

apresenta confuso no que tange sua pretensão já que ataca o dispositivo 

da sentença que é o resultado final da fundamentação, na qual, foram 

esgotados os temas e a razão de condenar o Banco/Embargante ao 

pagamento somente de 50% das custas processuais. Portanto, 

inexistindo, omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, 

firmando-se o Embargante em parte da sentença e não no seu todo, 

DESTE NÃO CONHEÇO. Transitada em julgado e nada requerendo, 

arquivem-se, procedendo o departamento correspondente a cobrança das 

custas processuais. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031693-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031693-83.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JONES FRANCISCO 

DA SILVA REQUERIDO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. 

A. Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face da 

sentença ID.20299322, opostos pela Canopus visando sanar omissão, 

aduzindo que o valor do bem e das parcelas sofrem variação, para manter 

o seu poder de compra, pelos participantes do consórcio, bem como, a 

requerida decaiu de parte mínima não sendo o caso de condenação em 

honorários. O Embargado preferiu o silêncio. É o relatório necessário. 

Denota-se que a finalidade dos declaratórios é rediscutir a matéria firmada 

na sentença, sob o ponto de vista do Embargante, o que não encontra 

amparo no remédio em comento, bastando ver a razão de ser fixado o 

montante de acordo com o valor do bem, no corpo da sentença, 

principalmente quando o contrato já havia sido declarado quitado, assim 

como, os motivos determinantes do reconhecimento da sucumbência 

recíproca, não tendo o Embargante decaído de parte mínima como 

pretende fazer crer. Assim, inexistindo, obscuridade, omissão, 

contradição e/ou erro material, mas sim descontentamento com o resultado 

e tentativa de rediscussão da matéria, REJEITO os Embargos de 

Declaração. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042337-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ARANTES SERAFIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1042337-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: PAULO CESAR ARANTES SERAFIM Vistos 

etc. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de a 

sentença ID.20303965, opostos por Paulo Cesar aduzindo que o 

reconhecimento da abusividade dos juros de mora, evidente se torna a 

descaracterização da mora. O Banco/Embargado apresentou suas 

contrarrazões aos declaratórios, protestando que seja negado provimento 

ID.26048324. É o relatório necessário. Da simples análise da sentença, 

não se tem o pedido de descaracterização da mora, bem como, no 

ID.20303965 pg.5, onde foi lançado o Recurso Repetitivo Tema 972 do 

STJ, nesse consta que a abusividade de encargos acessórios do contrato 

não descaracteriza a mora. Desta feita, REJEITO os Embargos de 
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Declaração. Outrossim, o Banco Toyota apresentou Recurso de Apelação 

ID.25775902, portanto, intimo o requerido para impugnar querendo, no 

prazo legal. Cumprido ou em caso de silêncio, encaminhem-se estes ao 

Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e homenagens de estilo. 

CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031240-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GONCALVES DA CRUZ RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031240-20.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: RICARDO GONCALVES DA CRUZ RODRIGUES Vistos 

etc. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de 

a interlocutória ID.2207385, o que concerne a determinação do bem na 

Comarca até a citação da parte ré e não do cumprimento da liminar como 

disposto na legislação aplicável in casu. É o relatório necessário. 

Conforme denota-se não há omissão, contradição, obscuridade e/ou erro 

material, mas simples finalidade de rediscussão da matéria, digo, isso, 

pois, conforme preceitua a Constituição Federal e o próprio CPC no artigo 

10, mesmo em matéria que pode ser conhecida de ofício, sem observação 

do princípio do contraditório em todos os atos, salientando, ainda, que o 

novo CPC., fala da impossibilidade de surpresa a qualquer das partes, que 

devem ter seu direito, garantido de forma igualitária, ou seja, de qualquer 

ângulo que se observe, não há como amparar o descontentamento do 

Embargante, apesar de respeitáveis entendimentos diversos, no entanto, 

tenho, a obrigação primária na observação da Constituição em todos os 

procedimentos. Portanto, sendo facultado ao juiz fazer uso da medidas 

legais para garantir a conclusão do feito dentro de um prazo razoável, não 

há o que ser alterado, posto que dentro dos parâmetros da legalidade. 

EMENTA:RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 

APREENDIDO NA COMARCA – ARTIGO 3º, §2º - DECRETO LEI 911/69 – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Considerando que o art. 3º, 

§ 2º do Decreto-Lei nº 911/69 expressamente assegura a restituição do 

bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente o seu débito, a 

determinação para que o bem apreendido permaneça na comarca se 

mostra prudente e protege a efetividade do processo, mas apenas pelo 

prazo de cinco dias para a purga da mora, pois evita que o veículo seja 

levado para local distante, o que dificultaria, sobremaneira, o seu eventual 

retorno às mãos do devedor.(AGRAVO DE INSTRUMENTO SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA 

PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - 

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS APÓS A 

CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A jurisprudência 

dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais 

pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, 

podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o 

decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início 

após a citação. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão 

agravada, impõe-se a sua manutenção. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 21/06/2017) 

1004528-53.2018.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A 

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO 

DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO JUÍZO 

NEGATIVO DE RETRATAÇÃO MANTIDO. Nas Ações de Busca e 

Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para 

consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem 

início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de 

defesa e a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69). 

Ao analisar o Recurso Especial, verifica-se que há discussão de matéria 

não afetada ao rito dos recursos repetitivos – termo inicial do prazo para 

purgação da mora e consolidação da posse do bem em benefício do 

credor fiduciário Tribunal de Justiça para o seu julgamento, com base no 

art. 21-E do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (Ministra 

Laurita Vaz, Presidente do STJ, despacho de admissibilidade do REsp 

1.744.366 – MT) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – 

VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 

DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 3º, § 

1º, do Decreto-Lei nº 911/64, decorridos 5 dias da execução da liminar de 

busca e apreensão, sem o pagamento da integralidade do débito pelo 

devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do 

credor fiduciário, que está autorizado a remoção e a venda do bem para 

satisfazer seu crédito Número Único 1012579-53.2018.8.11.0000 Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) [Cédula de Crédito Bancário, Alienação 

Fiduciária, Contratos Bancários] Assunto: Des(a). Relator: GUIOMAR 

TEODORO BORGES Desta feita, REJEITO os Embargos de Declaração. No 

mais, cumpra-se a liminar deferida. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005237-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA VIEGAS PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1005237-28.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: PAULA VIEGAS PINHEIRO Vistos etc. Tratam-se 

de Embargos de Declaração opostos em face de a interlocutória 

ID.24402912, que determinou a permanência do bem na Comarca até 

citação do devedor, enquanto a legislação fala em cinco dias a contar do 

cumprimento da liminar, além do que omitiu-se a consolidação imediata. É o 

relatório necessário. Conforme denota-se não há omissão, contradição, 

obscuridade e/ou erro material, mas simples finalidade de rediscussão da 

matéria, digo, isso, pois, conforme preceitua a Constituição Federal e o 

próprio CPC no artigo 10, mesmo em matéria que pode ser conhecida de 

ofício, sem observação do princípio do contraditório em todos os atos, 

salientando, ainda, que o novo CPC., fala da impossibilidade de surpresa a 

qualquer das partes, que devem ter seu direito, garantido de forma 

igualitária, ou seja, de qualquer ângulo que se observe, não há como 

amparar o descontentamento do Embargante, apesar de respeitáveis 

entendimentos diversos, no entanto, tenho, a obrigação primária na 

observação da Constituição em todos os procedimentos. Portanto, sendo 

facultado ao juiz fazer uso da medidas legais para garantir a conclusão do 

feito dentro de um prazo razoável, não há o que ser alterado, posto que 

dentro dos parâmetros da legalidade. EMENTA:RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO– LIMINAR DEFERIDA – 

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA – ARTIGO 3º, 

§2º - DECRETO LEI 911/69 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.Considerando que o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69 

expressamente assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se 

este quitar integralmente o seu débito, a determinação para que o bem 

apreendido permaneça na comarca se mostra prudente e protege a 

efetividade do processo, mas apenas pelo prazo de cinco dias para a 

purga da mora, pois evita que o veículo seja levado para local distante, o 

que dificultaria, sobremaneira, o seu eventual retorno às mãos do 

devedor.(AGRAVO DE INSTRUMENTO SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, 
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Publicado no DJE 25/07/2018) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA 

MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, 

POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A jurisprudência dominante 

desta e. Corte de justiça,bem como dos demais tribunais pátrios, entendem 

que o credor adquire a posse plena do bemapreendido, podendo usá-lo, 

vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de 

cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação. 

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, 

impõe-se a sua manutenção. (AGRAVO DE INSTRUMENTO NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 21/06/2017) 

1004528-53.2018.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A 

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO 

DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO JUÍZO 

NEGATIVO DE RETRATAÇÃO MANTIDO. Nas Ações de Busca e 

Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para 

consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem 

início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de 

defesa e a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69). 

Ao analisar o Recurso Especial, verifica-se que há discussão de matéria 

não afetada ao rito dos recursos repetitivos – termo inicial do prazo para 

purgação da mora e consolidação da posse do bem em benefício do 

credor fiduciário Tribunal de Justiça para o seu julgamento, com base no 

art. 21-E do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (Ministra 

Laurita Vaz, Presidente do STJ, despacho de admissibilidade do REsp 

1.744.366 – MT) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – 

VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 

DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 3º, § 

1º, do Decreto-Lei nº 911/64, decorridos 5 dias da execução da liminar de 

busca e apreensão, sem o pagamento da integralidade do débito pelo 

devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do 

credor fiduciário, que está autorizado a remoção e a venda do bem para 

satisfazer seu crédito Número Único 1012579-53.2018.8.11.0000 Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) [Cédula de Crédito Bancário, Alienação 

Fiduciária, Contratos Bancários] Assunto: Des(a). Relator: GUIOMAR 

TEODORO BORGES Outrossim, citada a parte adversa e não efetuada a 

purga da mora em cinco dias, a consolidação é automática. Desta feita, 

REJEITO os Embargos de Declaração. No mais, cumpra-se a liminar 

deferida. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1016106-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D'CARLOS REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016106-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): D'CARLOS 

REPRESENTACOES LTDA - ME, CARLOS ALBERTO VILELA REU: BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração 

opostos em face de a interlocutória ID.2222807 que limitou a exibição de 

documento a três contratos, no entanto, sua pretensão são todas as 

avenças vinculadas a conta corrente, sendo hipossuficiente quantos a 

estes, pois foram diversos e de variados tipos, reiterando a exibição 

financiamentos, leasing, empréstimos, renegociações, seguros, 

consórcios, FCO, CDC, giro rápido etc dos últimos 10 anos, além de 

planilhas de evolução de débito. No despacho ID.195384445, foi intimado 

para delimitar seu pedido, já que não se trata de prestação de contas, 

para exibição de planilhas, bem como, deve indicar os contratos evitando 

pedido genérico, o que inviabiliza a defesa da parte contrária, no entanto, 

somente falou quanto a justiça gratuita, em duas oportunidades, 

omitindo-se sobre o a delimitação de seu pedido, questão preclusa. O 

Embargado foi pela rejeição dos declaratórios ID.27167375. É o relatório 

necessário. O Embargante foi intimado para declinar os contratos à serem 

exibidos sob pena de delimitação do pedido, uma vez que a inicial não se 

refere a prestação de contas, mas sim exibição de documentos comuns, 

sendo antijurídico o pleito genérico que impede a própria defesa, não 

sendo o caso de hipossuficiência, mas sim de descontrole financeiro, o 

que não pode ser dirigido ao Banco. Portanto, ao não emendar a inicial 

quanto a esse fato, foi deferida a justiça gratuita e delimitada a exibição 

aos contratos comprovadamente existentes. Desta feita, preclusa a 

matéria e, o prazo para os embargos já se exauriu, apesar de atacar a 

interlocutória que delimitou a exordial a três avenças, consequência lógica 

de sua inércia ao comando judicial anterior. Portanto, diante desses fatos, 

REJEITO os Embargos de Declaração por entender que a questão já se 

encontra sedimentada, bem como, que o pedido genérico impede a ampla 

defesa exigida em lei. Outrossim, intimo o autor para manifestar quanto a 

contestação e documentos juntados no prazo de 15 dias ID.23228067. 

CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1016438-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO TIMOTHEO DA CUNHA PAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016438-17.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: DARIO TIMOTHEO DA CUNHA PAES Vistos etc. 

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de a interlocutória 

ID.21429406, aduzindo o Banco a possibilidade de retirar o bem da 

Comarca bem como não se fala em citação para consolidação na posse 

que ocorre quando do cumprimento da liminar. O Embargado foi pela 

rejeição dos declaratórios ID.28426536, bem como, apresentou 

contestação ID.28708221. É o relatório necessário. Conforme denota-se 

não há omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, mas simples 

finalidade de rediscussão da matéria, digo, isso, pois, conforme preceitua 

a Constituição Federal e o próprio CPC no artigo 10, mesmo em matéria que 

pode ser conhecida de ofício, sem observação do princípio do 

contraditório em todos os atos, salientando, ainda, que o novo CPC., fala 

da impossibilidade de surpresa a qualquer das partes, que devem ter seu 

direito, garantido de forma igualitária, ou seja, de qualquer ângulo que se 

observe, não há como amparar o descontentamento do Embargante, 

apesar de respeitáveis entendimentos diversos, no entanto, tenho, a 

obrigação primária na observação da Constituição em todos os 

procedimentos. Portanto, sendo facultado ao juiz fazer uso da medidas 

legais para garantir a conclusão do feito dentro de um prazo razoável, não 

há o que ser alterado, posto que dentro dos parâmetros da legalidade. 

EMENTA:RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO– LIMINAR DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 

APREENDIDO NA COMARCA – ARTIGO 3º, §2º - DECRETO LEI 911/69 – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Considerando que o art. 3º, 

§ 2º do Decreto-Lei nº 911/69 expressamente assegura a restituição do 

bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente o seu débito, a 

determinação para que o bem apreendido permaneça na comarca se 
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mostra prudente e protege a efetividade do processo, mas apenas pelo 

prazo de cinco dias para a purga da mora, pois evita que o veículo seja 

levado para local distante, o que dificultaria, sobremaneira, o seu eventual 

retorno às mãos do devedor.(AGRAVO DE INSTRUMENTO SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA 

PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - 

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS APÓS A 

CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A jurisprudência 

dominante desta e. Corte de justiça,bem como dos demais tribunais 

pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bemapreendido, 

podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o 

decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início 

após a citação. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão 

agravada, impõe-se a sua manutenção. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 21/06/2017) 

1004528-53.2018.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A 

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO 

DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO JUÍZO 

NEGATIVO DE RETRATAÇÃO MANTIDO. Nas Ações de Busca e 

Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para 

consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem 

início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de 

defesa e a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69). 

Ao analisar o Recurso Especial, verifica-se que há discussão de matéria 

não afetada ao rito dos recursos repetitivos – termo inicial do prazo para 

purgação da mora e consolidação da posse do bem em benefício do 

credor fiduciário Tribunal de Justiça para o seu julgamento, com base no 

art. 21-E do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (Ministra 

Laurita Vaz, Presidente do STJ, despacho de admissibilidade do REsp 

1.744.366 – MT) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – 

VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 

DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 3º, § 

1º, do Decreto-Lei nº 911/64, decorridos 5 dias da execução da liminar de 

busca e apreensão, sem o pagamento da integralidade do débito pelo 

devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do 

credor fiduciário, que está autorizado a remoção e a venda do bem para 

satisfazer seu crédito Número Único 1012579-53.2018.8.11.0000 Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) [Cédula de Crédito Bancário, Alienação 

Fiduciária, Contratos Bancários] Assunto: Des(a). Relator: GUIOMAR 

TEODORO BORGES Desta feita, REJEITO os Embargos de Declaração. No 

mais, cumpra-se a liminar deferida, bem como, intimo o Banco para 

manifestar querendo quanto a contestação ID.28708221. CUIABÁ, 4 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001769-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGUES TAVARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001769-22.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: ANDRE RODRIGUES TAVARES Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração opostos em face de a interlocutória D.28234582, 

que determinou a permanência do veículo na Comarca até o prazo de 

cinco dias contados da citação, aduzindo que há contradição, uma vez 

que a consolidação ocorre cinco dias após o cumprimento da liminar, 

podendo dispor do bem, em face de sua propriedade. É o relatório 

necessário. Conforme denota-se não há omissão, contradição, 

obscuridade e/ou erro material, mas simples finalidade de rediscussão da 

matéria, digo, isso, pois, conforme preceitua a Constituição Federal e o 

próprio CPC no artigo 10, mesmo em matéria que pode ser conhecida de 

ofício, sem observação do princípio do contraditório em todos os atos, 

salientando, ainda, que o novo CPC., fala da impossibilidade de surpresa a 

qualquer das partes, que devem ter seu direito, garantido de forma 

igualitária, ou seja, de qualquer ângulo que se observe, não há como 

amparar o descontentamento do Embargante, apesar de respeitáveis 

entendimentos diversos, no entanto, tenho, a obrigação primária na 

observação da Constituição em todos os procedimentos. Portanto, sendo 

facultado ao juiz fazer uso da medidas legais para garantir a conclusão do 

feito dentro de um prazo razoável, não há o que ser alterado, posto que 

dentro dos parâmetros da legalidade. EMENTA:RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO– LIMINAR DEFERIDA – 

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA – ARTIGO 3º, 

§2º - DECRETO LEI 911/69 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.Considerando que o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69 

expressamente assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se 

este quitar integralmente o seu débito, a determinação para que o bem 

apreendido permaneça na comarca se mostra prudente e protege a 

efetividade do processo, mas apenas pelo prazo de cinco dias para a 

purga da mora, pois evita que o veículo seja levado para local distante, o 

que dificultaria, sobremaneira, o seu eventual retorno às mãos do 

devedor.(AGRAVO DE INSTRUMENTO SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA 

MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, 

POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A jurisprudência dominante 

desta e. Corte de justiça,bem como dos demais tribunais pátrios, entendem 

que o credor adquire a posse plena do bemapreendido, podendo usá-lo, 

vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de 

cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação. 

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, 

impõe-se a sua manutenção. (AGRAVO DE INSTRUMENTO NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 21/06/2017) 

1004528-53.2018.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A 

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO 

DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO – RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO JUÍZO 

NEGATIVO DE RETRATAÇÃO MANTIDO. Nas Ações de Busca e 

Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para 

consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem 

início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de 

defesa e a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69). 

Ao analisar o Recurso Especial, verifica-se que há discussão de matéria 

não afetada ao rito dos recursos repetitivos – termo inicial do prazo para 

purgação da mora e consolidação da posse do bem em benefício do 

credor fiduciário Tribunal de Justiça para o seu julgamento, com base no 

art. 21-E do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (Ministra 

Laurita Vaz, Presidente do STJ, despacho de admissibilidade do REsp 

1.744.366 – MT) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – 

VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 

DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o art. 3º, § 

1º, do Decreto-Lei nº 911/64, decorridos 5 dias da execução da liminar de 

busca e apreensão, sem o pagamento da integralidade do débito pelo 

devedor, consolidam-se a propriedade e a posse plena em favor do 

credor fiduciário, que está autorizado a remoção e a venda do bem para 

satisfazer seu crédito Número Único 1012579-53.2018.8.11.0000 Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) [Cédula de Crédito Bancário, Alienação 

Fiduciária, Contratos Bancários] Assunto: Des(a). Relator: GUIOMAR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 217 de 270



TEODORO BORGES Desta feita, REJEITO os Embargos de Declaração. No 

mais, cumpra-se a liminar deferida. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043407-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL CORDEIRO DO AMARAL (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar os ofícios expedidos e 

comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027289-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO GUARDA (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar o ofício expedido e 

comprovar nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044026-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FRANCISCO ROCHA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

MAURILIO RUBENS DOS SANTOS ROSA (EXECUTADO)

 

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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037713-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

VANDERSON LOBIANCO DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Deverá a parte requerida indicar conta para expedição de alvará, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048503-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. R. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.02.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011314-80.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA MIYUKI TANAKA MARTINS (EXECUTADO)

C. M. TANAKA TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

DIOCLECIO VIEIRA MARTINS JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-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: 0011314-80.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: C. M. TANAKA TRANSPORTES LTDA, CINTIA MIYUKI 

TANAKA MARTINS, DIOCLECIO VIEIRA MARTINS JUNIOR Vistos, etc. Em 

face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o 

prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito. Manifestando o autor, somente venham conclusos após certificar o 

prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009825-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

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:

ALVADI CHRISTOFOLLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009825-15.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ALVADI CHRISTOFOLLI Vistos, etc. Em face da certidão dos 

autos, remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o prazo prescricional, 

diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito. Manifestando o 

autor, somente venham conclusos após certificar o prazo prescricional. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0006314-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO BOABAID BERTAZZO OAB - MT8794-O (ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE FIGUEIREDO COELHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da manifestação do autor, INTIME-O POR CARTA E 

SEU ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou 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, 

04.02.20

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000255-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO CORREIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VICENTE CORREIA OAB - 146.391.739-20 (REPRESENTANTE)

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS OAB - MT15763-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Em face da anuência da parte, homologo o cálculo do id n. 

26455558, para surtir seus efeitos legais. Intime-se a parte executada 

para proceder o pagamento no prazo legal, sob pena de penhora. Após, 

diga o autor e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.12.19

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004031-94.1999.8.11.0041

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 CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELANIE DIANDRA DE LIMA OAB - MT20907-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: 0004031-94.1999.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: JOSE CARLOS DE LIMA Vistos, etc. O acordo já foi 

homologado nos autos, conforme se verifica na Sentença prolatada no id. 

26354269. Desta forma, cumpra-se o ultimo parágrafo. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

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:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

executada e após, decorrer o prazo para pagamento, analisarei pedido de 

bloqueio de valores. Cumpra-se. Cuiabá, 07;.01.20

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034493-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A A DE AQUINO - ME (REU)

ARONILDO ADILSON DE AQUINO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O processo é de conhecimento não cabendo nesta fase 

analisar arresto ou penhora de bens. Assim, intime-se o autor para 

providenciar a citação da parte requerida no prazo legal. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04.02.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006029-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO KORMANN ALEXANDRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006029-79.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. EXECUTADO: SANDRO KORMANN ALEXANDRE Vistos, 

etc. Proceda-se penhora on line como já determinado nos autos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027014-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERMINA AGUIAR DE PINHO (EXECUTADO)

 

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: 1036226-17.2019.8.11.0041

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))

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

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DOS SANTOS GONCALVES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão de id. 28811559, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001444-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE (EXECUTADO)

SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001444-47.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE E CIA LTDA - ME, 

SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE Vistos, etc. Certifique-se sobre a 
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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, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027562-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para proceder o depósito dos honorários 

periciais no prazo legal, sob pena de bloqueio. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.02.20

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000098-95.2019.8.11.0041

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:

A.S.N COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUIDORA DE CHAVES E 

FERRAGENS EIRELI - ME (REU)

ALEXANDER ABRAO NONAKA (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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040064-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES DEVINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, providenciar os requisitos necessários para pesquisa no SIEL como 

nome da mãe do executado e data de nascimento, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011695-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/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: 1011695-61.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: JURUMIRIM MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME, DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA Vistos, 

etc. Certifique-se a autenticidade do julgado contido no id. 28759381, caso 

positivo, cumpra-se o acórdão. De outra banda, Inadmito o recurso de 

Embargos de Declaração, considerando que está atacando despacho e 

não decisão. Entretanto, esclareço que os bens quais foram indicados 

para constrição judicial, foram todos os indicados pelo autor e de 

propriedade do executado encontrados no Renajud. Cumpra-se. CUIABÁ, 

4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001483-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTUNES FERRAZ (REQUERIDO)

VILSON ANTUNES FERRAZ - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001483-44.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: VILSON ANTUNES FERRAZ - ME, 

VILSON ANTUNES FERRAZ Vistos, etc. Cumpra-se a ultima parte do 

despacho de id. 28233074. Após, concluso. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020098-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

LEANDRO PAES DE FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020098-24.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LEANDRO PAES DE 

FARIAS Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, devendo o autor 

cumprir no prazo legal e após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de 

fevereiro 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)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 220 de 270



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. O advogado fica advertido que deverá postular através de petição. 

Assim, concedo o prazo de dez dias para manifestar e exclua-se o valor 

penhorado. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015421-77.2018.8.11.0041

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:

DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI (REU)

DOMENICO ZAMPIERI (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015421-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, DOMENICO ZAMPIERI Vistos, 

etc. Retornando a carta citação sem efetivar o ato, cite-se por edital pelo 

prazo de vinte dias, constando além das advertências do procedimento, 

também, que a falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação 

de Curador Especial. Cumpra-se. Vistos, etc. CUIABÁ, 4 de fevereiro 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 - MT16691-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0046859-51.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: KNOLL COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME, DALVA DA 

SILVA GONCALVES KNOLL, JOSE NILTON KNOLL Vistos, etc. Expeça-se 

mandado de penhora, como já determinado nos autos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010747-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA JOSETI RIBEIRO E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Ficam as partes intimadas para manifestarem sobre o laudo pericial 

acostado aos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044895-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GUARETE CARVALHEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1044895-93.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

VALDIR GUARETE CARVALHEIRO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, etc. 

Intime-se o autor para manifestar sobre adequação dos contratos 

efetivados pelo requerido e depósito de honorários. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1046385-19.2019.8.11.0041

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:

PAULO CEZAR PIRES (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1046385-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REU: PAULO CEZAR PIRES 

Vistos, etc. Oficie-se, como postulado, após diga-se e concluso. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014002-85.2019.8.11.0041

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))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DE ARRUDA BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014002-85.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GILDO DE ARRUDA BOTELHO Vistos, etc. Oficie-se, como 

postulado, após diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0039135-30.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR - EPP (EXECUTADO)

LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021620-81.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELLINTON BENEDITO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA ALVES CONTÓ OAB - MT15414-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá o apelado responder ao recurso de apelação, no prazo de lei.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1046385-19.2019.8.11.0041

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:

PAULO CEZAR PIRES (REU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1058672-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DE SANT ANA E SILVA (EMBARGANTE)

OLIVIO FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá o embargado responder aos embargos à execução, no prazo de 

lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014002-85.2019.8.11.0041

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))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DE ARRUDA BOTELHO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, providenciar os requisitos necessários para pesquisa no SIEL como 

nome da mãe do executado e data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022845-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ODENIL SANT ANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLIVIO FERREIRA DA SILVA OAB - 043.883.051-20 (REPRESENTANTE)

HILDA DE SANT ANA E SILVA OAB - 797.267.551-15 (REPRESENTANTE)

FABIANO SOARES DA CRUZ OAB - 003.059.881-82 (REPRESENTANTE)

 

Deverá o autor providenciar a citação do representante do espólio 

FABIANO SOARES DA CRUZ, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001444-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE (EXECUTADO)

SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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: 1011255-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON CORREA DE SOUZA (EXECUTADO)

J. CORREA DE SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME 

(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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038952-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BRANDAO DOS SANTOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória em fase de cumprimento de 

sentença movido pelo exequente ROBERTO BRANDÃO DOS SANTOS 

REIS no qual foi apurado o valor atualizado da sucumbência em R$ 

29.812,80 (vinte e nove mil oitocentos e doze reais e oitenta centavos) 

após ter certificado o não pagamento voluntário pelo executado no id. 

22880399. Foi realizada a penhora online das contas da titularidade do 

executado de acordo com o id. 23172654 no qual foi positiva. Insurge-se a 

executada no id. 24285137 em face da penhora realizada em suas contas, 

requerendo a concessão do efeito suspensivo, em face da garantia do 

juízo. Alegou a ausência de intimação para o pagamento voluntário nos 

termos do art. 523, § 3º do CPC, bem como, a declaração da nulidade de 

todo os atos praticados e o reconhecimento do pagamento espontâneo 

realizado. Sustentou o excesso no valor executado, uma vez que os juros 

moratórios de 1% ao mês foi aplicado “pro-rata die” e requereu a remessa 

dos autos para a contadoria Judicial. O exequente no de id. 25179428 e 

afirmou que o executado foi intimado de todos os atos processuais. 

Sustentou o descumprimento do art. 525, §4º e §5º do CPC uma vez que o 

executado não apontou o valor que entende correto e impugnou o pedido 

de efeito suspensivo alegado. Analisando os autos, é sabido que a 

intimação do patrono para cumprimento voluntário da ação, O atual 

posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmado por sua Corte 

Especial no julgamento do Resp 940.274/MS, estabelece a necessidade de 

intimação do devedor na pessoa do seu advogado, por publicação na 

imprensa oficial, para aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista 

no art. 523 do CPC. O executado tinha o conhecimento da obrigação de 
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realizar o pagamento da condenação, desde a publicação do acórdão e 

retorno dos autos a este Juízo, visto que foi devidamente intimado do ato. 

Entretanto, não realizou o pagamento voluntario do valor ali encontrando 

conforme certidão de decurso de prazo de id. 22880399 realizada em 

23/08/2019. É sabido que a contagem do provado para o pagamento 

voluntario da execução tem como termo inicial o trânsito em julgado como 

devidamente certificado no id. 22239186. Ou seja, o executado tinha 

conhecimento da determinação de pagamento voluntário por este Juízo. 

Ademais, foi determinado que fosse certificado o pagamento voluntário da 

condenação, antes da realização da penhora conforme decisão de id. 

22727043 e certidão de id. 22880399 e art. 523, §3º do CPC. Assim, por 

óbvio, o executado tinha conhecimento do início da fase executiva e do 

prazo para seu cumprimento. Desta feita, mantenho a multa de 10% (dez 

por cento). Por outro lado, o executado alega excesso de execução, 

entretanto, não declarou o valor que entende como correto ou apresentou 

o demonstrativo de débito atualizado com o seu cálculo na qual rejeito de 

plano seu pleito nos termos do art. 525, §4º e §5º do CPC. Desta feita, o 

cálculo realizado por este Juízo está em consonância aos julgados dos 

autos e art. 523 do CPC. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos NÃO ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, por entender que não prevalece os argumentos defendidos na 

referida impugnação. Declaro extinta a obrigação e extingo o processo, 

nos termos do art. 924, II do CPC, pela penhora realizada nos autos, não 

havendo mais o que as partes reclamarem. Após o trânsito em julgado da 

impugnação, expeça-se ao alvará ao credor e arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03.02.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024501-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041440-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO OLIVEIRA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048099-14.2019.8.11.0041

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:

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1048099-14.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ALBINO 

CARLOS KRIZIZANOWSKI Vistos, etc. Considerando que as partes 

fizeram composição amigável, conforme anunciado nos autos, com 

relação ao débito em aberto, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com 

fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, 

recolha-se mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido, 

deverá haver restituição do bem a parte requerida, arcando o autor com a 

diligência. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de 

fevereiro 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))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre a 

impugnação aos embargos acostada aos autos e especificar as provas 

que pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054551-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALIA S FERREIRA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1054551-40.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: ROSALIA S FERREIRA - ME Vistos, etc. Banco J. Sadra 

S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação 

de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, contra Rosalia S Ferreira, 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado 

na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação 

fiduciária proveniente do Contrato de Financiamento nº 145022557, para 

Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária (id. 26342349). 

Alegou que o requerido está inadimplente, pois deixou de pagar a 

prestação a partir de 08/09/2019, requerendo a concessão de liminar para 

ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu 

pedido com documentos id. 26342341 / id. 26342352. A liminar foi 

concedida no id. 26357800 e cumprida no id. 27360069/ id. 27360072, com 

a respectiva citação da parte requerida. Decorrido o prazo, o requerido 

não apresentou resposta conforme certidão de id. 28802979. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, 

contra Rosalia S Ferreira, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária proveniente do Contrato de 

Financiamento nº 145022557, para Aquisição de Bens, garantido por 

Alienação Fiduciária (id. 26342349). O requerido não apresentou resposta, 

conforme certidão de id. 28802979. Considerando que a matéria tratada 

nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram-se 

nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao 

julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do 

artigo 330-I do Código de Processo Civil. Inicialmente, diante da certidão de 

id. 28802979, decreto a revelia da parte requerida, sem aplicar seus 

efeitos, considerando que a matéria tratada é de direito, não reputando-se 

em veracidade absoluta das questões trazidas na inicial. As partes 

firmaram o Contrato de Financiamento nº 145022557, para Aquisição de 

Bens, garantido por Alienação Fiduciária (id. 26342349), ofertando ao 

requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Patente 

está à dívida como a inadimplência, razão pela qual, foi concedida a liminar 

para apreensão do bem. Não há como desconsiderar a mora da devedora, 

pois o principal não está pago como contratado e as parcelas continuam 

inalteradas por não violar disposição legal. A alienação fiduciária, no 
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campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui 

uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, 

mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em 

alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse 

direta, na qualidade de depositário do bem. Deste modo, no momento que o 

devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, 

acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o 

proprietário do mesmo. Devida é aplicação do vencimento antecipado do 

contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em 

pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de 

descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o 

pagamento das parcelas contratadas. Diante do exposto e considerando o 

que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente 

Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar e ACOLHO o pedido 

inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato 

e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran 

comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que 

indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno o 

requerido nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte 

requerida intimada a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em 

julgado, sob pena de penhora e multa de dez por cento. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1062318-32.2019.8.11.0041

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:

LIMPARHTEC SERVICOS LTDA - ME (REU)

MICHELLY OLIVEIRA DOS SANTOS (REU)

 

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: 1001430-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME (REU)

SIBELE BELEGANTE RIBEIRO (REU)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031090-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DAVID NASCIMENTO DE SIQUEIRA (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: 1008504-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALI OMAR LAKIS (EXECUTADO)

OTIMA VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017290-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI SIQUEIRA PESSOA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR OAB - MT13591-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030810-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BARBOSA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042416-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ ARANTES (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001483-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTUNES FERRAZ (REQUERIDO)
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VILSON ANTUNES FERRAZ - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026845-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO XAVIER BENEDITO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES OAB - 

MT22900/O-O (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051448-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM OAB - GO21012 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESTPALM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME 

(REU)

 

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: 1002301-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO RONNIE DAS DORES AZEVEDO (EXECUTADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055509-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALVES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOUZA BORGES OAB - MT13186-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0028454-25.2016.8.11.0041

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:

TEODORO VILLAFANE MORENO (EXECUTADO)

JUNCAO INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (EXECUTADO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040912-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Despacho: "Vistos, etc. Mantenho despacho lançado, cumpra-o na íntegra 

e somente após, conclusos. Cumpra-se".

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019525-15.2018.8.11.0041

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:

SERGIO SOARES CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora devidamente intimada para manifestar sobre Decurso 

de Prazo de Dilação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0027883-35.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO GOMES (EXECUTADO)

NIDIA MARTINEIA GUERRA GOMES (EXECUTADO)

POSTO DE SERVICOS VANDORE GOMES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

AUTOS N 0027883-35.2008.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT ADVOGADO DA PARTE 

EXEQÜENTE(S): Sebastião Manoel Pinto Filho EXECUTADO (A,S): POSTO 

DE SERVICOS VANDORE GOMES LTDA – ME, JOAO ROBERTO GOMES e 

NIDIA MARTINEIA GUERRA GOMES CITANDO(A,S): JOAO ROBERTO 

GOMES - CPF: 329.522.799-34 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

04/11/2008 VALOR DO DÉBITO: R$10.462,63 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADA JOAO ROBERTO GOMES, atualmente em lugar incerto 

e não sabido, acerca da AVALIAÇÃO REALIZADA NOS AUTOS, QUE 

RECAIU SOBRE UM IMÓVEL NO 2º DISTRITO DE CUIABÁ-MT, 

LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DO LÍBANO, SITUADO NA AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, BAIRRO CIDADE ALTA, LOTE C, QUADRA J, CUIABÁ-MT, 

MATRICULADO SOB O Nº 27.219, LIVRO 2-DA, FOLHA Nº 86, FICHA Nº 

01 – REGISTRO GERAL, NO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE CUIABÁ-MT, 

AVALIADO EM R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS), para 

manifestação no prazo de 5 (cinco) , contados da expiração do prazo do 

presente edital. Cuiabá - MT, 9 de dezembro de 2019. Assinado 

Digitalmente Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048503-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. R. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

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, 

04.02.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0006314-31.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO BOABAID BERTAZZO OAB - MT8794-O (ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE FIGUEIREDO COELHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos, etc. Em face da manifestação do autor, INTIME-O POR CARTA E 

SEU ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou 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, 

04.02.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040911-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO DE AMORIM RONDON (REQUERIDO)

 

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. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

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 

Processo: 0024807-27.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO BRADESCO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FERNANDA 

MENEGALE MOZER BRAGA Vistos, etc. Em face da manifestação do 

autor, INTIME-O POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar o local 

correto onde encontra-se o bem ou 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, 4 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002531-38.2020.8.11.0041

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:

SEVERINO JOSE DE LIMA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060628-65.2019.8.11.0041

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:

R. G. DONHA INFORMATICA - ME (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002367-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILSON RODRIGUES DE MORAES (REQUERIDO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025187-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLEN SPAGNOL (EXECUTADO)

JAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

ADAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

TEREZINHA TOSCAN SPANHOL (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a carta precatória acostada aos 

autos e dar prosseguimento ao feito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040277-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOREIRA DE PAULA (EXECUTADO)

ADRIANO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

PAULA OLIVEIRA CARDOSO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento da penhora formalizada nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1040277-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOREIRA DE PAULA (EXECUTADO)

ADRIANO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

PAULA OLIVEIRA CARDOSO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021655-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA - ME (EXECUTADO)

REINALDO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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: 1018700-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018700-71.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: MARIA HELENA BASTIAN FAGUNDES Vistos, etc. Recebo 

os embargos de declaração, para surtir seus efeitos legais. Analisando 

seus fundamentos, verifica-se que em parte assiste razão, pois a 

intimação deveria ser efetivada PARA AS PARTES apresentarem caso 

queiram, faturas do cartão de crédito para finalizar a perícia, abatendo ou 

não conforme julgados proferidos nos autos. Assim, requereu: " este 

Perito solicita que sejam oportunizada a ambas as Partes ainda uma 

possibilidade de juntarem as Faturas de Cartões de Crédito para que se 

possa então conhecer quais foram as Compras, os Débitos, os encargos 

financeiros, as taxas, etc, para a apuração da Base de cálculo mensal e 

assim a Perícia proceder aos cálculos finais de liquidação de sentença 

retornando os autos a este Perito para a sua Finalização". Portanto a 

intimação das parte é andamento de mero expediente efetivado pela 

secretaria, entretanto, deveriam se feito para as partes e não apenas ao 

exequente. Desta forma, intimem-se as partes como posto pelo perito. 

Havendo ou não juntada de documentos, intime-se o perito para manifestar 

sobre os referidos e impugnação ao id. 26242648. Desta feita, intime-se o 

Perito nomeado para manifestar sobre Impugnação da parte executada (id. 

26242648). Havendo alteração do Laudo Pericial, digam as partes. Ao 

contrário, diga apenas a parte Impugnante e conclusos para análise do 

referido laudo. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042275-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RODRIGUES GONCALVES (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora apresentar as guias de 

recolhimento de distribuição na Comarca deprecada para remessa 

eletrônica, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045122-83.2018.8.11.0041

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:

GILMAR ALVES (EXECUTADO)

NELCI MARIA ROESE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DORIVAL BANDEIRA OAB - PR22874 (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora apresentar as guias de 

recolhimento de distribuição na comarca deprecada para remessa 

eletrônica, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033087-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. FACAIA DE MELO - ME (REU)

EDSON FACAIA DE MELO (REU)

 

Vistos, etc. Analisando os autos, em especial o documento escrito da 

dívida do id n. 15695897, denota-se que o segundo requerido - pessoa 

física: EDSON FACAIA DE MELO assinou o referido como representante 

da empresa requerida. No caso, o segundo requerido - pessoa física foi 

citado por mandado. Assim, antes de analisar os argumentos das partes, 

expeça-se mandado de citação da empresa jurídica requerida, a ser citada 

na pessoa de seu representante Edson Facaia de Melo, no mesmo 

endereço que foi encontrado. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.02.20

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1054553-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI FERREIRA MAGALHAES (EMBARGANTE)

INDYARA BUSS DO PRADO MAGALHAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ELOISA RAMALHO GOMES OAB - MT10206/O (ADVOGADO(A))

JOSE SILVERIO GOMES OAB - MT17423/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE JORGE (EMBARGADO)

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Ronielton Ferreira da Silva (Arrematante) (EMBARGADO)

Espólio de Domingas Assunta de Jorgi (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI OAB - 081.033.721-53 (REPRESENTANTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

 

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-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1033087-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. FACAIA DE MELO - ME (REU)

EDSON FACAIA DE MELO (REU)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0039229-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PINTO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestar sobre o cálculo da contadoria, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETTE CALDAS MIGUEIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000092-54.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: JULIETTE CALDAS MIGUEIS 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: Considerando 

que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado 

nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo 

em vista a falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, 

razão pela qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer 

do processo sua designação. Cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014228-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0014228-15.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: JOSE PUPIN Vistos, etc. Verifica-se que foi concedido o 

efeito suspensivo ao recurso especial anunciado ao id. 25580791/id. 

25580793, através do Pedido de Tutela Provisória n. 1.920-MT 

(2019/0046844-3). Ato contínuo ficou determinado ao id. 25580793 que a 

presente ação aguardasse o referido julgamento. A parte executada, por 

sua vez, anunciou ao id. 26947703 que houve o julgamento do Recurso 

Especial n. 1.800.032/MT, contudo, depreende-se que até o presente 

momento não ocorreu o trânsito em julgado do referido, conforme se 

verifica diante do andamento processual colacionado nos autos (id. 

27141876/id. 27141880). Assim, intime-se a parte executada para acostar 

aos autos no prazo legal o inteiro teor do julgamento do recurso especial 

acima citado. Após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0013420-78.2014.8.11.0041

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:

L. DE SENA EIRELI (EXECUTADO)

LUIS DE SENA (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037561-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONRADO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ANA BEATRIZ NOVIS NEVES (EXECUTADO)

NUTRANA LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0053583-66.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL DE PAULA METRAN (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N 0053583-66.2015.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): BANCO DAYCOVAL S/A ADVOGADO 

DA PARTE EXEQÜENTE(S): ALCIDES NEY JOSE GOMES EXECUTADO 

(A,S): WENDELL DE PAULA METRAN CITANDO(A,S): WENDELL DE PAULA 

METRAN - CPF: 794.958.181-68 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

18/11/2015 VALOR DO DÉBITO: 39.100,69 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo de 03 (três) dias, a contar 

da data da expiração deste edital, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, 

CPC), ressaltando que não havendo pagamento será expedido mandado 

de penhora e o senhor Oficial de Justiça efetuará a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e 

efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 
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deste edital. FICA, AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo apenas 30% da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o valor remanescente em até 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). 

RESUMO DA INICIAL: O executado acima qualificado é devedor principal 

na operação representada pela cédula de crédito bancário n° 

21-1836438/13, no valor de R$ 24.910,71 (vinte e quatro mil, novecentos e 

dez reais e setenta e um centavos), emitida em 17-09-2013, com prazo de 

amortização em 84 prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 

587,71 cada, vencíveis entre 15-11-2013 e 15-10-2020. Ocorre que desde 

a 1ª parcela da cédula de crédito bancário supracitada, vencida em 

15-11-2013, o executado deixou de adimplir o pactuado, ocasionando o 

vencimento antecipado do débito. Assim, o Exequente é credor do 

Executado da importância total de R$ 39.100,69 (trinta e nove mil cem reais 

e sessenta e nove centavos), com encargos moratórios contratuais. 

ADVERTÊNCIA: Fica, ainda, advertido, o executado, de que 

independentemente da realização ou não da penhora, terá o prazo de 15 

(quinze) dias para opor embargos. Não havendo resposta no prazo 

especificado, será decretada a revelia com nomeação de Curador 

Especial. Cuiabá - MT, 17 de dezembro de 2019. Assinado Digitalmente 

Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora Judiciária

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001074-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS (REU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCEDIMENTO COMUM PRAZO: 20 DIAS AUTOS N 

1001074-39.2018.8.11.0041 AÇÃO DE COBRANÇA REQUERENTE(S): 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: 

ANDRE NIETO MOYA REQUERIDO(A,S): ANGELO JUSTINO MOTA DOS 

SANTOS CITANDO(A,S): ANGELO JUSTINO MOTA DOS SANTOS - CPF: 

565.843.501-34 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/02/2018 VALOR 

DA CAUSA: R$ 170.202,17 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 ( quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: O demandado utilizou-se 

do (s) cartão (ões) de crédito (s )/compra (s), pelo (s) qual (is) 

comprometeu-se a, mensalmente, saldar as respectivas faturas nas datas 

de sua escolha: seja pela integralidade, seja pelo pagamento mínimo, o que 

melhor lhe conviesse. Não obstante às operações efetivadas pelo 

demandado e devidamente autorizadas pelo demandante, nos termos do 

regulamento do produto, deixou aquele de quitar as faturas nos 

respectivos vencimentos. Com base nas informações extraídas do extrato 

apresentado (e eventualmente finalizado pelo relatório de aceleração) – os 

quais instruem o presente feito - denota-se que, somados e atualizados, 

os lançamentos das faturas indicam como devida a importância citada (os 

) qual (is ) totaliza (m) a importância atualizada de R$ 170.202,17 – para 

o(s) cartão(ões) (em cada cartão, se mais de 01). ADVERTÊNCIA: Fica, 

ainda, advertido a parte requerida de que não sendo contestada a ação 

será considerado revel, caso em que será nomeado Curador Especial. 

Cuiabá - MT, 3 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente Laura Ferreira 

Araújo e Medeiros Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004876-11.2019.8.11.0041

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))

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:

MARINEIA CRISTINA BOAVENTURA DIAS (EXECUTADO)

VILDIANE CRISTINA SENE NUNES SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

ARIANA SILVA PINHEIRO OAB - MT17573-O (ADVOGADO(A))

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-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: 1004876-11.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: MARINEIA CRISTINA BOAVENTURA DIAS, 

VILDIANE CRISTINA SENE NUNES SANTOS Vistos, etc. Defiro a dilação 

por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e conclusos. Proceda-se a 

restrição judicial junto ao Bacenjud de veículos alienados fiduciariamente, 

alheio ao feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044705-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

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

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELTON NASCIMENTO CARVALHO (EXECUTADO)

RONICHEL LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1044705-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: RONICHEL LUIZ DA SILVA, ADRIELTON 

NASCIMENTO CARVALHO Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem 

prorrogação. Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014686-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDELMON GABRIEL DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 04.02.20

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004494-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004494-81.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ANDREIA CRISTINA 

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, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004480-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004480-97.2020.8.11.0041. AUTOR: JOSE DIAS SAMPAIO REU: BANCO 

BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade 

de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-la pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para no prazo de 

quinze dias, proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do 

feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010174-74.2014.8.11.0041

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:

ESTRELA - COMERCIO, REPRESENTACOES, PARTICIPACOES E SERVICOS 

LTDA (EXECUTADO)

SANDRA MARA SANTIAGO (EXECUTADO)

DEISE DE FATIMA ALMEIDA ALVES (EXECUTADO)

CLAUDYSON MARTINS ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Safra S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Execução por Quantia Certa contra 

Estrela – Comércio Representações Participações e Serviços Ltda, e 

devedora solidária Sandra Maria Santiago, visando o recebimento da 

importância de R$ 1.215.990,68 (um milhão e duzentos e quinze mil e 

novecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos), referente à 

Cédula de Crédito Bancário (Mútuo) de número 2079525 (id. 21766348 - 

Pág. 3/ 21766350 - Pág. 1). Conforme determinado no id. 21766385-Pág.6 

(fl. 188) houve a inclusão no pólo passivo do feito dos devedores/fiadores 

Deise de Fátima Alves e Cladyson Martins Alves, conforme pleiteado pela 

parte autora no id. 21766383 - Pág. 8 (fl. 180). Foi certificado nos autos 

(id. 21766386-Pág.11 – fl. 199), que a parte executada Estrela – Comércio 

Representações Participações e Serviços Ltda foi citada da presente 

ação ao id. 21766357 - Pág. 6 - fl.50 e Sandra Maria Santiago, citada via 

edital (id. 21766379 - Pág. 4 - fl. 148), deixando transcorrer o prazo nos 

autos, para resposta à presente ação, razão pela qual foi nomeada 

Curadoria Especial, na pessoa da Defensoria Pública, para apresentação 

de defesa, que foi apresentada no id. 21766382 - Pág. 4/Pág.6. A parte 

autora além de requerer a inclusão dos fiadores Deise de Fátima Alves e 

Cladyson Martins Alves (id. 21766383 - Pág. 8 - fl. 180), também requereu 

a penhora, após a citação dos mesmos, dos imóveis de Matrícula n. 

96.382 e 50% do imóvel de Matrícula n. 48.612, de propriedade dos 

aludidos fiadores. A parte executada Deise de Fátima Almeida Alves foi 

citada, por mandado, no id. 21766448 - Pág. 1, e o executado Cladyson 

Martins Alves, citado por mandado, no id. 24281425. A parte executada, 

por sua vez veio aos autos no id. 24430593 onde apresentou Exceção de 

Pré-Executividade. Inicialmente sustentou que a presente ação executiva 

está garantida, uma vez que ocorreu nos autos a conversão do arresto 

em penhora do imóvel de matrícula n. 96.382, nos termos da sentença 

proferida na Ação Cautelar de Arresto n. 43261-55.2013.8.11.0041 

(Código 838658), onde se acolheu em parte o pedido. Asseverou que o 

termo de conversão do arresto foi lavrado e juntado nos presentes autos 

(id. 21766387-Pág.4), e que, o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo suficiente à garantia real 

existente para suprir o débito executado. Sustentou que, na existência de 

penhora satisfativa do débito, necessário se faz a extinção da obrigação, 

visto que o Juízo encontra-se integralmente garantido. Enfatizou sobre a 

penhora de bens do devedor principal que supre o débito executado. 

Elucidou sobre o princípio da menor onerosidade. Destacou sobre a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sustentou sobre o 

cabimento da Exceção de Pré-Executividade. Requereu a concessão de 

tutela para suspender a execução, até o julgamento da presente Exceção 

de Pré-Executividade, para se evitar a penhora de valores e futuras 

penhoras de bens. Pugnou pela extinção da execução ante o pagamento, 

uma vez que o imóvel penhorado de matrícula n. 96.382 é suficiente para 

saldar o débito exequendo. Requereu que não sejam admitidas novas 

penhoras, sem que antes se verifique a suficiência da garantia já 

existente nos autos, não cabendo reforço de penhora. Reforçou pela 

concessão da medida liminar oferecendo em caução o próprio imóvel 

penhorado. Requereu pela condenação da parte exequente ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios. A parte exequente apresentou 

impugnação à Exceção de Pré-Executividade no id. 25352988. 

Preliminarmente sustentou sobre a inadequação da via eleita manejada 

pela parte executada, uma vez que não aponta qualquer nulidade da 

execução, e sequer faz referência à prova pré-constituída. Enfatizou 

sobre ausência de hipótese de extinção da execução. Defendeu ser 

incabível a suspensão do ação, visto que a execução não está garantida 

pela penhora do imóvel em questão. Asseverou que a parte 

executada/excipiente atribuiu ao bem penhorado avaliação de forma 

unilateral, visto que o Termo de Penhora constante nos autos não 

menciona valor de avaliação. Elucidou que, mesmo se considerar o valor 

da avaliação indicado pelo executado, no importe de R$ 2.000.000,00 (dois 

milhões de reais), sequer seria suficiente para garantir a execução, uma 

vez que a dívida atualizada perfaz a importância de R$ 4.151.046,82 

(quatro milhões cento e cinquenta e um mil quarenta e seis reais e oitenta 

e dois centavos). Pugnou pela juntada da planilha atualizada do débito, e o 
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indeferimento da medida liminar pretendida pelo executado/excipiente, com 

o respectivo prosseguimento do feito. Requereu o bloqueio on line 

(Bacenjud); penhora de saldo disponível em planos de previdência 

privada, se necessário expedição de ofício à SUSEP, para se obter 

informações acerca de existência de previdência privada. Pugnou pela 

expedição de mandado de avaliação do imóvel descrito no Termo de 

Conversão de Arresto em Penhora do imóvel de matrícula n. 96.382, bem 

como, consulta no Renajud, para se verificar a existência de automóveis 

em nome dos executados. Pretende que seja acolhida a preliminar suscita, 

e, no mérito refutados integralmente todos os pedidos formulados na 

Exceção de Pré-Executividade. Juntou planilha de debito atualizado no id. 

25355809. Primeiramente, cumpre salientar, a exceção de 

pré-executivadade somente poderá ser oposta sobre questões que 

devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do 

título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação 

executiva, com o fim de obstar o prosseguimento da execução, sem 

dilação probatória. A ampliação do seu alcance é inadmissível, devendo 

ser discutidas via embargos do devedor. Nesses termos “A exceção de 

pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois 

requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é 

indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de 

ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada.” 

(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro sem necessidade de dilação probatória 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 

04/05/2009). Verifica-se que a pretensão do Executado/Excipiente 

Cladyson Martins Alves, com a Exceção de Pré-Executividade é a extinção 

da presente ação de execução, pois assevera que o feito está garantido 

com a penhora do imóvel de matrícula n. 96.382 (id. 21766387-Pág.4), que, 

inclusive está avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), que 

supre a dívida exequenda. Como podemos perceber o 

executado/excipiente não alega nulidade da execução, apenas baseia em 

alegações que não tem o condão de pôr fim a demanda executiva. A 

penhora realizada nos autos, por si só, não impõe a satisfação do crédito, 

visto que sequer houve a realização de todos os atos expropriatórios, 

como avaliação e venda do bem. A penhora em si, não é suficiente para a 

extinção da execução, como pretendido pela parte executada, muito 

menos em suspender a execução, quando sequer a referida se mostra, 

suficiente ou não, em saldar o débito exequendo. Caberia à parte 

executada, comprovar nos termos do art. 924, do CPC, uma das hipóteses 

ali taxadas para a ocorrência da extinção da presente ação de execução, 

e não alegar simplesmente que houve penhora nos autos, e que, por esta 

razão a ação deve ser extinta, quando sequer houve a venda do bem. A 

título de esclarecimento, consigno que, mesmo que o bem penhorado nos 

autos, tivesse ido à venda judicial (leilão), teria ainda de se apurar 

eventual saldo remanescente do débito exequendo, e, se cogitar em uma 

provável extinção da ação executiva. Não há como acolher ainda, a 

pretensão do executado/excipiente de não se admitir novas penhoras nos 

autos, uma vez que, após a avaliação verificando não ser suficiente para 

saldar o débito será necessário o reforço de penhora. Portanto, não há 

que se falar em extinção da ação executiva, razão pela qual, NÃO 

ACOLHO a Exceção de Pré-executividade ofertada pela parte executada 

Cladyson Martins Alves, por entender que os argumentos da exceção não 

tem prevalência para nulificar a execução. Proceda-se avaliação do bem 

penhorado. Após, digam as partes. Antes da conclusão, atualize-se o 

débito ditado na inicial, custas, despesas processuais, acrescido dos 

honorários advocatícios fixados e conclusos para verificar a possibilidade 

de reforço de penhora, como postulado pelo autor. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de fevereiro de 2020.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1028826-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVELEN CAROLINA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028826-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): HEVELEN CAROLINA LOPES DA 

SILVA. REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Necessário se faz fazer 

comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, 

considerando que ninguém sobrevive do nada. A declaração por si só, 

não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá ter rendimentos de 

forma autônoma ou de outra forma. A falta de anotação em sua carteira de 

trabalho desde 2015, em nada demonstra seus rendimentos atuais. Para 

comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos 

mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido 

ocasionará perda de seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos 

autos. Assim, Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, 

proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer 

comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo 

comprovação, certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de 

rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em 

cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e 

seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037714-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARIO ROSA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Jucimario Rosa Dias, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais e Pedido 

de Tutela Antecipada contra Banco Olé Bonsucesso Consignado. 

Inicialmente requereu os benefícios da justiça gratuita. Alegou, em síntese, 

que é funcionário público e que adquiriu a partir de 2011 empréstimos 

consignados oferecidos a servidores públicos para desconto na folha de 

pagamento. Asseverou que, com o passar do tempo percebeu que os 

descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam, e que 

os valores estavam aumentando, sendo descontado diretamente da sua 

aposentadoria sob a rubrica de “cartão de crédito”. Destacou que, em 

contato com a parte requerida para saber o motivo dos descontos não 

terem cessado e a razão de estarem sendo descontados com a rubrica de 

cartão de crédito, porém, sem êxito. Afirmou que procedeu junto ao 

Procon na tentativa de solucionar de forma administrativa a situação, 

razão pela qual, a parte requerida, apresentou na Superintendência de 

Defesa do Consumidor ( PROCON/MT), documentos informando que o 

Requerente havia recebido transferências bancárias entre os anos de 

2011 e 2017 – “saques”- que totalizavam o valor de R$ 6.382,61 (seis mil 

trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), e para 

amparar os descontos realizados diretamente da aposentadoria 

apresentou TEDs. Afirmou que nunca contratou qualquer serviço de 

cartão de crédito e que nunca solicitou cartão. Sustentou que não nega a 

contratação do empréstimo consignado, mas assevera que havia sido 

informado pelos representantes do Requerido que tal operação se tratava 

de empréstimo consignado para desconto em folha. Discorreu sobre a 

responsabilidade objetiva do requerido nos termos do art. 14 do CDC. 
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Elucidou sobre o cartão de crédito e o empréstimo consignado. Aduziu que 

o crédito consignado está condicionado à existência de uma margem para 

fazer a consignação da parcela da remuneração do servidor, somente 

sendo permitido até 30% do salário. Elucidou sobre os precários 

documentos apresentados perante o órgão de defesa do consumidor. 

Elucidou sobre o prazo da operação e dos valores já descontados. 

Requereu para que seja considerado o valor do empréstimo no valor de R$ 

6.382,61 em 48 parcelas, com taxa de juros de 1,68% (média BACEN de 

2011). Pleiteou a reparação e restituição em dobro dos valores já 

descontados em seu salário. Ressaltou sobre a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. Requereu a concessão de tutela de urgência para 

suspensão do desconto em folha de pagamento a título de cartão de 

crédito consignado e abstenção de inserir o nome do autor nos órgão de 

proteção ao crédito. Reivindicou a condenação por indenização por danos 

morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Mais, rogou pela 

concessão da gratuidade da justiça, a concessão da antecipação da 

tutela e a inversão do ônus da prova. Juntou documentos de id. Num. 

23002122 - Pág. 1/ Num. 23004301 - Pág. 11. Os benefícios da justiça 

gratuita foram deferidos e indeferida a tutela de urgência conforme 

decisão de id. 23005590. A parte requerida juntou documentos no id. 

24331339 - Pág. 1/ Num. 24331996 - Pág. 12 e apresentou contestação no 

id. 24331997 - Pág. 1, onde preliminarmente, requereu o indeferimento da 

inicial, ante a ausência de documento indispensável para a propositura da 

ação. Alegou prejudicial de mérito, em decorrência da prescrição da ação, 

uma vez que a parte autora deixou transcorrer o prazo de 3 (três) anos, 

desde o inicio dos descontos em 10/02/2011, para distribuir a presente 

ação em 29/08/2019, configurando a prescrição, nos termos do art. 206, 

§3º, IV e V do Código Civil de 2002, cujo teor determina a prescrição do 

direito de ação em três anos. Asseverou que a autora, por livre e 

espontânea vontade, contratou junto ao requerido, o produto bancário 

denominado cartão de crédito, representado pelo termo de adesão de nº 

804898757. Afirmou que a parte autora realizou 9 (nove) saques, sendo 

1) R$ 1.798,43 (um mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e três 

centavos); 2) R$ 548,31 (quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e um 

centavos); 3) R$ 520,50 (quinhentos e vinte reais e cinquenta centavos); 

4) R$ 873,71 ( oitocentos e setenta e três reais e setenta e um centavos); 

5) R$ 1.108,73 (um mil cento e oito reais e setenta e três centavos); 6) R$ 

551,40 (quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) s 

centavos) e 7) R$ 658,27 (seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e 

sete centavos); 8)R$ 323,26 (trezentos e vinte e três reais e vinte e seis 

centavos) e 9) R$ 330,93 (trezentos e trinta reais e noventa e três 

centavos). Afirmou que a parte autora nunca procedeu com a quitação 

total da fatura, mas sim, através de desconto mínimo da fatura. Asseverou 

sobre a impossibilidade de repetição do indébito e, em dobro. Enfatizou 

sobre a ausência de danos morais e inexistência de pretensão resistida, 

bem como a impossibilidade da inversão do ônus da prova. Mais, afirma 

sobre a impossibilidade de anulação de contrato sem a devida devolução 

do valor recebido, o que pode gerar enriquecimento ilícito da parte autora. 

Enfatizou que, em caso de condenação da Instituição Financeira, requer a 

compensação do valor total contratado. Pugnou pelo acolhimento da 

preliminar e a consequente, improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Juntou documentos no id.24331997 - Pág. 9/id. 24332001 - Pág. 1. O autor 

apresentou réplica à contestação (id. 25278294) onde rebateu a 

prejudicial de mérito (prescrição e ratificou os termos da inicial rogando 

por sua procedência. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada contra Banco Olé 

Bonsucesso, no qual pretende a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e tutela de urgência para que o requerido se abstenha de efetuar 

desconto em folha de pagamento e inserção do nome do requerente nos 

órgãos de proteção ao rédito; inversão do ônus da prova; condenação em 

indenização por danos morais; restituição dos valores descontados do 

salário em dobro e limitação da taxa de juros para 1,68% ao mês, bem 

como, o reconhecimento do valor do empréstimo no valor de R$ 6.382,61 

(seis mil trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), em 48 

parcelas. Por seu turno, o requerido arguiu a falta de documentos 

necessários para a ação; Prescrição do pedido do autor; Sustentou a 

legalidade do contrato de cartão de crédito e impugnou os pedidos do 

autor. Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que a matéria é de 

direito e documental estando todos nos autos para julgamento de plano. 

Cabe ressaltar que os documentos necessários para ação está nos 

autos, posto que a pretensão da parte autora é transformar os débitos de 

cartão de crédito em empréstimo consignado, afirmando que nunca 

contratou os referidos cartões, visando a suspensão em sua conta 

salário, portanto, os descontos restaram demonstrados e o contrato 

caberia ao requerido demonstrar a contratação ou não. Portanto, os 

documentos indispensáveis para propositura da ação foram atendidos. 

Assim, rejeito a preliminar. Sobre a prescrição, é cediço que o contrato de 

cartão de crédito é obrigação de trato sucessivo, que se prolonga no 

tempo, mediante prestações periódicas ou reiteradas, principalmente do 

caso dos autos, onde os descontos são relativos ao mínimo do cartão de 

crédito. Sob essa ótica, o termo inicial da prescrição é a data 

correspondente ao vencimento da última parcela, sujeitando-se a 

obrigação de trato sucessivo. Uma vez que, como afirmado pelo próprio 

requerido, que as faturas continuam a ser descontadas na folha do autor, 

não há que falar em prescrição. Rejeito. Em matéria de fundo, denota-se 

que o contrato questionado foi acostado nos autos no id. 24331339, pela 

parte requerida, onde ali ficou anuído expressamente pelo autor, a 

contratação do Empréstimo Pessoal e Cartão, tanto que no contrato anuído 

pelas partes o item selecionado foi de: Cartão Bonsucesso Visa e apenas 

no item “c” – referente a Cartão de Crédito Consignado, fora preenchidos 

os dados. Ademais, as faturas juntadas no id. 24331992-Pág.2/id. 

24331992-Pág.208, demonstram claramente sua utilização. É sabido que 

na ação declaratória o autor não tem o ônus de provar a inexistência do 

fato constitutivo do débito, ao contrário do réu que deverá provar esse 

fato. Patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é 

um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do 

crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da 

interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a 

sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. No caso, 

depara que as razões postas na inicial não possuem prevalência, pois 

simples análise no Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão - N° 

804898757 (id. 24331339), denota que foi regular e devida a contratação 

entre as partes de cartão de crédito. O contrato devidamente assinado 

pelo autor, ou seja, este tinha conhecimento da contratação do cartão de 

crédito consignado mediante saque dos valores pelo cartão. Assim resta 

evidente que de acordo com as faturas (24331992-Pág.2/id. 

24331992-Pág.208) acostados aos autos, que o referido realizou diversos 

saques no longo da contratação do cartão de crédito. Tanto é que, na 

peça de defesa do requerido, o mesmo informa que ao longo do contrato o 

requerente realizou diversos saques, totalizando a importância de R$ 

6.382,61 (seis mil trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e um 

centavos), o que é reconhecido pelo requerente, pois busca o 

reconhecimento da referida importância, em 48 parcelas para o seu 

pagamento, o que vai contra o que fora efetivamente pactuado entre as 

partes, não se podendo declarar a nulidade contratual pleiteada. Ora, o 

autor contratou o serviço de cartão de crédito. Inclusive utilizou a função 

crédito disponibilizado. A parte autora não trouxe elementos nem 

fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I 

do CPC. Nesses termos, cumpre observar a impossibilidade de converter o 

contrato firmado em empréstimo consignado, considerando que houve 

anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão 

consignado, como pode constatar no autos. E ainda, uma vez que utiliza o 

cartão de crédito para realizar compras e saques à autora deverá realizar 

o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos 

moratórios. Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de 

crédito consignado para empréstimo consignado como pretendido na 

inicial. Improcedente o pleito. Por outro lado, não obstante às instituições 

financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não 

autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que 

chega a ser cobrado taxa de 6,32% para custo efetivo total para 

financiamento e de 6,49% de custo efetivo total para saque, ao mês, como 

constantes nas faturas apresentadas nos autos. No contrato firmado 

restou omisso a taxa contratada, desta forma, necessário se faz impor o 

limite de mercado. Não podendo permanecer taxas abusivas sem prova de 

contratação. Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, 
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o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como 

pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras. Já há muito 

tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de 

juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo 

se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e 

Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos. Dessa forma, em casos 

excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade 

nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. 

Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na 

oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a 

taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa 

média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração 

do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do 

STJ. Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito 

questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,68% ao mês, 

conforme requerido pela parte autora, pois reflete mais as operações de 

créditos realizadas pelo Requerido, desde o início do pagamento mínimo do 

cartão de crédito, e por estar na média de mercado. Quanto ao pedido de 

repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, 

havendo comprovação de pagamento à maior deverá ser efetivada de 

forma simples e atualizada. No tocante a pretensão ao pedido de 

restituição os valores debitados ilegalmente na conta de o autor nos 

termos do art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo 

consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o 

que não se comprovou no caso em tela. “Ad cautelam” concedo a tutela 

de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento da 

requerente até que ocorra a adequação do contrato, devendo até então 

ser descontados como aqui dirimido. Quanto ao pedido de indenização por 

danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os 

pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). No caso, os danos morais, não restou configurado, sequer 

ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da 

indenização. Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes 

os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral 

para configurar a reparação civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na 

inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO 

em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 

do Novo Código de Processo Civil, e determino que o negócio jurídico 

realizado entre as partes através do Termo de Adesão – Empréstimo 

Pessoal e Cartão - N° 804898757 (id. 24331339), os juros remuneratórios 

sejam de 1,68% ao mês desde o início do pagamento mínimo do cartão de 

crédito. Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra 

a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na 

folha de pagamento do autor, salvo em relação os encargos aqui dirimido. 

Adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, 

faculto a restituição de forma simples e atualizada. Custas e despesas 

processuais pelo requerido e cada parte arcará com os honorários de seu 

advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.02.20

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027011-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABELARDO AUGUSTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. ABELARDO AUGUSTO RIBEIRO, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO 

DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C COM DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA contra BANCO BONSUCESSO S/A, requereu inicialmente a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Afirmou que realizou um 

empréstimo consignado com o requerido de R$ 3.358,52 (Três mil 

trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), em 

22/10/2010 e o pagamento era realizado em folha de pagamento na monta 

de R$ 197,56 (cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) e 

que cada mês era realizado o desconto de valor diferente. Informou que 

realizou diversos saques, sendo no dia em 17/06/2011 no valor de R$ R$ 

1.899,77 (um mil oitocentos e noventa e nove reais e setenta e sete 

centavos) e R$ 2.945,67 (dois mil novecentos e quarenta e cinco reais e 

sessenta e sete centavos) em 06/08/2011, entre outros, bem como, 

realizados pagamentos. Sustentou que sacou o valor de R$ 1.618,05 (hum 

mil seiscentos e dezoito reais e cinco centavos) do crédito disponibilizado, 

sendo que após isso, só voltou a sacar valor em 14/07/2017, onde devido 

a uma crise financeira sacou o valor de R$ 2.332,64 (dois mil trezentos e 

trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Aduziu que o débito 

perfaz o montante de R$ 13.403,40 (treze mil quatrocentos e três reais e 

quarenta centavos e descobriu que se tratava de empréstimo de cartão de 

crédito com reserva de margem consignável e que era descontado em sua 

folha apenas o mínimo da fatura. No mérito, destacou sobre a abusividade 

do contrato e infração código de defesa do consumidor uma vez que não 

foi mensurado o valor da parcela e sua quantidade, bem como, a taxa de 

juros e início e fim do financiamento. Pleiteou a indenização por danos 

materiais do valor cobrado indevidamente. Requereu a condenação em 

indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

pela cobrança abusiva de um empréstimo sem fim. Rogou pela inversão do 

ônus da prova. Pugnou pela concessão da tutela de urgência para 

suspender os descontos efetivados na folha de pagamento até o deslinde 

do feito. Rogou pela procedência da ação. Juntou documentos de id. 

21078182/21078775. A gratuidade processual foi indeferida nos termos 

da decisão de id. 21094331. Após o pagamento das custas de 

distribuição, a tutela de urgência foi indeferida conforme id. 22254066. O 

requerido acostou documentos de id. 24100461/24100471 e contestação 

no id. 24100474 na qual arguiu a ausência de documento indispensável 

para a propositura da demanda como os extratos bancários que 

demonstrem o pagamento do contrato narrado, bem como, prescrição 

devendo reclamar apenas dos pactos firmados dos últimos 3 (três) ou 5 

(cinco) anos. Aduziu que as partes firmaram contrato de cartão de crédito 

de nº 804728689, no qual o saque do valor é transferido para sua conta 

dentro do limite do credito contrato e relatou que a parte autora solicitou 

que fosse efetuado 11 (ONZE) saques nos valores líquidos de R$ 

3.358,52 (três mil trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois 

centavos); R$ 1.899,77 (um mil oitocentos e noventa e nove reais e 

setenta e sete centavos); R$ 2.945,67 (dois mil novecentos e quarenta e 

cinco reais e sessenta e sete centavos); R$ 348,72 (trezentos e quarenta 

e oito reais e setenta e dois centavos). Mais, o valor de R$ 1.124,64 (um 

mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos); R$ 

2.464,85 (dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco 

centavos); R$ 2.082,63 (dois mil oitenta e dois reais e sessenta e três 

centavos); R$ 1.640,88 (um mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito 

centavos); R$ 625,93 (seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e três 

centavos); R$ 1.618,05 (um mil seiscentos e dezoito reais e cinco 

centavos) e R$ 2.332,64 (dois mil trezentos trinta e dois reais e sessenta 

e quatro centavos). Destacou que inexiste irregularidades na operação 

que o débito progrediu em face da não quitação integral da fatura. 

Discorreu que o autor realizou saques, desbloqueio do cartão bem como 

compras com o cartão de crédito. Afirmou que estava previsto no contrato 

que seria debitado em sua folha de pagamento apenas o valor mínimo da 

fatura, devendo ser pago o restante em qualquer agência bancária. 

Refutou o pagamento em dobro. Impugnou a condenação em indenização 

por danos morais ante a ausência dos requisitos, bem como discorreu 

sobre a impossibilidade da inversão o ônus da prova. Rogou pela 

improcedência da ação. Juntou documentos de id. 241000474/24100478. 

O requerente apresentou réplica à contestação (id. 25089787) e afirmou 

que com as TEDs acostadas aos autos não são necessárias os extratos 
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para demonstrar os valores que foram emprestados e que não há falar em 

prescrição visto que trata de cobrança de prestação continuada. Ratificou 

os pedidos da inicial. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se o presente AÇÃO ANULATÓRIA 

DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C COM 

DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA contra BANCO 

BONSUCESSO S/A com a pretensão de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, concessão de tutela de urgência para suspensão dos 

descontos em folha de pagamento; declaração de anulação do contrato de 

cartão de crédito; repetição do indébito; condenação em indenização por 

danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e inversão do ônus da 

prova. Por seu turno, o requerido afirmou a legalidade da contratação do 

serviço de contratação de cartão de crédito, no qual foi utilizado o crédito 

disponibilizado com compras e saques. Compulsando os autos verifica-se 

que está pronto para receber decisão, dispensando produção de provas 

em audiência ou pericial, cabendo julgamento antecipado na lide, nos 

termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. De início cumpre 

enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que, a 

própria parte autora, colacionou nos autos, o contrato (id. 24100465)bem 

como, as faturas do cartão de crédito de id. 21078754/24100462 

questionado no feito, onde firma a tese posta na inicial de sua não 

contratação de cartão de credito, portanto, está o processo apto ao 

julgamento. Sobre a prescrição, é cediço que o contrato de cartão de 

crédito é obrigação de trato sucessivo, que se prolonga no tempo, 

mediante prestações periódicas ou reiteradas. Sob essa ótica, o termo 

inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última 

parcela, sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo à prescrição 

quinquenal. Um vez que como afirmado pelo requerido que as faturas 

continuam a ser descontadas na folha do autor, não há que falar em 

prescrição. No tocante a arguição ausência de documento indispensável 

para a propositura da ação nos termos do art. 320 do CPC, é descabida. 

Isso porque, diferente do que afirmado pelo requerido, não é necessário a 

juntada dos extratos bancários para demonstrar o recebimento dos 

valores dos empréstimos concedidos, por serem incontroversos. Ou seja, 

o próprio autor confessa em sua exordial o recebimento dos créditos pelo 

requerido. Rejeito. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se 

o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do 

STJ. Primeiramente, cumpre observar a impossibilidade de anular ou dar 

por quitado o contrato de cartão de crédito, pois como pode constar no id. 

24100465, as partes avençaram o referido. Vejam que a primeira 

contratação foi no valor de R$ 3.358,52 e depois vieram outros saques 

como afirmado pelo próprio autor. Tanto que os referido dado está 

expresso no item IV – Características da Operação – Cartão Consignado 

Bonsucesso Visa. E ainda, o próprio autor confessa em sua peça inicial a 

utilização do cartão para saques e compras nos termos do art. 374,II do 

CPC. Ou seja, o autor tinha conhecimento que a operação realizada 

tratava-se de cartão de crédito. Podemos verificar nas faturas acostadas 

aos autos, de forma exemplificativa, especificadamente dos vencimentos 

dos meses de 05/11/2011 (id. 21078757- Pág. 1; 05/06/2012 (id. 21078761 

- Pág. 6); 05/09/2012(id. 21078761 - Pág. 10); 05/01/2013 (id. 21078763 - 

Pág. 1); 05/11/2013 (id. 21078763 - Pág. 11); 05/03/2016(id. 21078772 - 

Pág. 3); entre outros, a autora utilizou o cartão para a realização de 

compras e saques em dinheiro. A autora contratou o serviço de cartão de 

crédito. Inclusive utilizou a função crédito disponibilizada. Ademais, a parte 

autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida 

utilização nos termos do art. 373, I do CPC. E ainda, uma vez que utiliza o 

cartão de crédito para realizar compras e saques a autora deverá realizar 

o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos 

moratórios. Inclusive, foi prevista no contrato que apenas o mínimo da 

fatura seria descontado da remuneração do autor, devendo o restante ser 

pago em qualquer rede bancária – cláusula 7 – “Informações Importantes”. 

Ademais, de acordo com o confessado pelo requerido, os “saques” 

realizados com cartão foram disponibilizados diretamente na conta 

corrente do requerido mediante transferência eletrônica. Uma vez que o 

autor confessa o recebimento, não há como declarar a inexistência da 

relação jurídica entre as partes. Todavia, a operação do cartão de crédito 

é ofertado um limite pré-aprovado para que o cliente utilize para compras e 

saques com o cartão e o que foi devidamente utilizado pela autora. Assim, 

conclui-se que a prestação de serviço pelo fornecedor não foi defeituosa 

e inadequada, sendo que os serviços foram devidamente contratados pelo 

consumidor, pelo que não é devida a reparação de moral nos termos do 

art. 14 do CDC. Quanto a indenização por danos morais, somente é cabível 

a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais 

sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato 

ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano 

sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro). No caso, os danos morais, 

não restou configurado, sequer ofensa a direito de personalidade que 

justificasse o pagamento da indenização. Sabemos que o princípio da 

reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa 

esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos 

pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a 

reparação civil. Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação 

voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação 

civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não 

praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. Não há que 

falar em repetição de indébito, visto que não configurado valores pagos 

indevidamente. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos 

autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO ANULATÓRIA DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C COM 

DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e NÃO ACOLHO o 

pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o contrato firmado prevalecer em todos os seus 

termos. Condeno a parte requerente nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em dez por cento da 

causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

ficando a parte requerente intimada a pagar a condenação em quinze dias, 

após o trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 04.02.20

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036830-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Luciano de Lara, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais e Pedido 

de Tutela Antecipada contra Banco Banco Bmg S.A. Inicialmente requereu 

a concessão os benefícios da justiça gratuita. Alegou, em síntese, que é 

servidor público e adquiriu no ano de 2009 um empréstimo consignado 

para desconto na folha de pagamento. Asseverou que, com o passar do 

tempo percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo 

não encerravam, e que os valores estavam aumentando, sendo 

descontado diretamente da sua pensão sob a rubrica de “cartão de 

crédito”. Destacou que, entrou em contato com a parte requerida para 

saber o motivo dos descontos não terem cessado e a razão de estarem 

sendo descontados com a rubrica de cartão de crédito, porém, sem êxito. 

Afirmou que procedeu junto ao Procon na tentativa de solucionar de forma 

administrativa a situação, razão pela qual, a parte requerida, apresentou 

na Superintendência de Defesa do Consumidor (PROCON/MT), 

documentos informando que o requerente havia recebido transferências 

bancárias – “saques” - que totalizavam o valor de R$ 5.651,30 (cinco mil 

seiscentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), e para amparar os 

descontos realizados diretamente do holerite apresentou “TERMO DE 

ADESÃO”. Afirma que nunca contratou qualquer serviço de cartão de 
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crédito e que nunca solicitou cartão. Sustentou que não nega a 

contratação do empréstimo consignado, mas assevera que havia sido 

informado pelos representantes do requerido que tal operação se tratava 

de empréstimo consignado para desconto em folha. Aduziu que não 

satisfeito com a resposta do requerido, agendou uma audiência no 

PROCON/MT com o intuito de tentar de forma amigável resolver o 

problema. No mérito, discorreu sobre a responsabilidade objetiva do 

requerido nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Elucidou sobre o cartão de crédito e o empréstimo consignado. Aduziu que 

o crédito consignado está condicionado à existência de uma margem para 

fazer a consignação da parcela da remuneração do servidor, somente 

sendo permitido até 30% do salário. Elucidou sobre os precários 

documentos apresentados perante o órgão de defesa do consumidor e 

sobre o enriquecimento sem causa. Elucidou sobre o prazo da operação e 

dos valores já descontados. Requereu para que seja considerado o valor 

do empréstimo realizado pelo requerido no valor de R$ 5.651,30 (cinco mil 

seiscentos e cinquenta um reais e trinta centavos), em 48 parcelas, com 

taxa de juros de 1,84% (taxa média BACEN). Pleiteou a reparação e 

restituição em dobro dos valores já descontados em seu salário. 

Ressaltou sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão do 

desconto em folha de pagamento a título de cartão de crédito consignado 

e abstenção de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito. Reivindicou a condenação por indenização por danos morais no 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Rogou pela concessão da 

gratuidade da justiça, a concessão da antecipação da tutela, a limitação 

dos juros a taxa média do Bacen de 1,84 ao mês e a inversão do ônus da 

prova. Instruiu seu pedido com documentos de id. Núm. 22865089 - Pág. 1 

/ Núm. 22865589 - Pág. 1. A justiça gratuita foi indeferida e após recolhida 

a guia de distribuição a tutela de urgência não foi deferida conforme 

decisão de id. Núm. 24053546 - Pág. 1. Em resposta o requerido (id. Núm. 

24854166 - Pág. 1), apresentou contestação fazendo uma síntese da 

inicial. No mérito, asseverou sobre a realidade dos fatos e a não 

caraterização do vício de consentimento. Afirmou sobre a utilização 

frequente do cartão de crédito pela parte autora. Elucidou sobre a reserva 

de margem consignável. Sustentou sobre a validade da cobrança, face da 

boa-fé. Impugnou o pedido de danos morais. Refutou o pedido de 

restituição dos valores descontados, bem como o pedido de conversão do 

contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado. Do não 

cabimento da inversão do ônus da prova. Requereu o indeferimento da 

tutela de urgência. Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos 

de id. Núm. 24854167 - Pág. 1 / Núm. 24854180 - Pág. 1. O autor 

apresentou réplica à contestação (id. Núm. 25828493 - Pág. 1), e ratificou 

os termos da inicial rogando por sua procedência. Vieram-me conclusos 

os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e 

Restituição e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada 

contra Banco Banco Bmg S.A., no qual pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a tutela de urgência para que o requerido 

se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento e inserção do 

nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito; inversão do ônus 

da prova; condenação em indenização por danos morais; restituição dos 

valores descontados do salário em dobro e limitação da taxa de juros para 

1,84% ao mês. Por seu turno, o requerido sustentou a legalidade do 

contrato de cartão de crédito e impugnou os pedidos do autor. 

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denotam-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, por tratar de matéria de 

direito e documental que já estão nos autos, pronto o feito para julgamento. 

Em matéria de fundo, denota-se que o contrato questionado foi acostado 

nos autos no id. Núm. 25607994 - Pág. 1, pela parte requerida onde ali 

ficou anuído expressamente pelo autor, como pelas faturas juntadas no id. 

id. Núm. 25681144 - Pág. 24854170 - Pág. 1 / Pág. 23, estes são 

suficientes para o julgamento do feito. É sabido que na ação declaratória o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

débito, ao contrário do réu que deverá provar esse fato. Patente, que no 

caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que 

é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), 

como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º 

e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta 

espécie de contrato e súmula 297 do STJ. No caso, depara que as razões 

postas na inicial não têm prevalência, pois a simples análise no Termo de 

Adesão – n.º da adesão 11241263 (id. Núm. 25607994 - Pág. 1), denota 

que foi regular e devida a contratação entre as partes de cartão de 

crédito, tanto que assim constou no item III – Cartão BMG Master/BMG 

Card, onde fez constar os encargos contratados, com data de vencimento 

das faturas e outros dados. O contrato devidamente assinado pelo autor, 

ou seja, este tinha conhecimento da contratação do cartão de crédito 

consignado mediante saques dos valores pelo cartão, inclusive em caixas 

eletrônicos. Assim resta evidente que de acordo com as faturas (id. Núm. 

25681144 - Pág. 24854170 - Pág. 1 / Pág. 23) acostadas aos autos, o 

requerido realizou diversos saques no longo da contratação do cartão de 

crédito. Ora, o autor contratou o serviço de cartão de crédito. Inclusive 

utilizou a função crédito disponibilizado. A parte autora não trouxe 

elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização nos 

termos do art. 373, I do CPC. Nesses termos, cumpre observar a 

impossibilidade de considerar a avença das partes, como empréstimo 

consignado, considerando que houve anuência expressa da parte autora 

ao firmar o contrato de cartão consignado, como pode constatar no id. 

Núm. 25607994 - Pág. 1. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito 

para realizar compras e saques à autora deverá realizar o pagamento da 

fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Por 

outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao 

patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros 

exorbitantes, como no presente caso que possui o patamar de taxa de 

4,70% a 4,80% ao mês de juros por atraso, como constantes nas faturas 

apresentadas nos autos. Mesmo a parte autora pagando o mínimo do 

cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar 

exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições 

financeiras. No momento que a parte autora paga apenas parcialmente à 

fatura, o restante está afeto a financiamento (saldo devedor), portanto, 

não poderá ser fixada uma taxa de juros mensais de 4,70% ao mês 

completamente, exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em 

geral. Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito 

questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,84% ao mês, 

conforme requerido pela parte autora, pois reflete mais as operações de 

créditos realizadas pelo Requerido, desde o início do pagamento mínimo do 

cartão de crédito, e por estar na média de mercado. Quanto ao pedido de 

repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, 

faculto de forma simples e atualizada desde que haja comprovação de 

pagamento à maior. No tocante a pretensão ao pedido de restituição os 

valores debitados ilegalmente na conta de o autor nos termos do art. 42 do 

CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a 

devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é 

possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou 

no caso em tela. “Ad cautelam” concedo a tutela de urgência para 

suspender os descontos na folha de pagamento da requerente até 

liquidação do contrato, salvo na forma aqui dirimida. Quanto à indenização 

por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente 

os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). No caso, os danos morais, não restou configurado, sequer 

ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da 

indenização. Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes 

os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral 

para configurar a reparação civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na 

inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO 

em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 

do Novo Código de Processo Civil, e determino que o negócio jurídico 

realizado entre as partes referente ao cartão de crédito de n.º 

5313.XXXX.XXXX.8034 os juros remuneratórios sejam de 1,84% ao mês 
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desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito. Concedo a tutela 

de urgência para determinar a suspensão do débito na folha de 

pagamento do autor referente ao cartão de crédito, de forma diversa daqui 

definida. Faculto a repetição de indébito de forma simples e atualizada 

caso evidenciado pagamento à maior. Custas e despesas processuais 

“pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

após, arquive-se se nada for requerido. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

04.02.20

Sentença Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 0021996-75.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORRENGE CONSTRUTORA LTDA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0021996-75.2005.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: CORRENGE CONSTRUTORA LTDA Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão convertida em Ação de Depósito qual o requerente 

Banco Bradesco S/A – sucessor do Banco BCN S/A, devidamente 

qualificado nos autos ingressou com a ação contra Correnge Construtora 

Ltda oriundo do Contrato de Abertura de Crédito ao Consumidor para 

Financiamento de Bens e/ou Serviços nº 0159.782.172-3 – id. 27225415 - 

Pág. 1. O despacho inicial da busca e apreensão ocorreu em 05.05.2005 

(id n. 27225418). Não encontrando o bem o autor postulou pela conversão 

da ação em Depósito, o que foi atendido em 12.01.2006 e até a presente 

data o autor não providenciou a citação da parte requerida. É evidente a 

ocorrência da prescrição, matéria está de ordem pública descrita no art. 

337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador. Até porque, 

o prazo da prescrição é taxativo, independendo de intimação de partes, 

deve ser observado pelo Juízo. O contrato objeto da lide (id. 27225415 - 

Pág. 1) ocorreu a rescisão automática da avença e o vencimento 

antecipado de toda a dívida (cláusula 10) em 17/07/2004 e a presente 

demanda foi ajuizada em 29/04/2005 (id. 27224899 - Pág. 2), com 

despacho inicial em 05/05/2005 (id. 27224899 - Pág. 2) e, posteriormente, 

convertida em depósito em 12/06/2006 conforme decisão de id. 27225424, 

sem o autor buscar a citação válida por qualquer das formas ditadas em 

Lei. Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do 

NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data 

de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos 

prazos previstos no artigo processual. Podemos perceber que todos os 

requerimentos feitos pelo autor foram analisados e despachados por este 

Juízo, sem demora. A ausência de citação válida se deu pela ausência de 

capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de 

encontra-lo para proceder o ato e nem postulou por outra forma de 

citação, como de edital, ocorrendo, assim, a prescrição intercorrente. 

Inclusive, o requerente pleiteou pelo arquivamento da demanda, em face 

da não localização o requerido (id. 27225426 - Pág. 7) o que foi atendido 

pelo Juízo originário conforme despacho de id. 27225426 - Pág. 9 e 

encaminhado o processo ao Setor de arquivo em novembro de 2006. 

Após, 13 (treze) anos com o feito no arquivo, o Juízo deu impulso 

processual no feito, apenas para declinar a competência e encaminhar os 

autos à Este Juízo (id. 27225427). Ato contínuo, foi determinado que o 

autor providenciasse a citação do requerido e este, novamente, requereu 

o arquivamento da demanda (id. 27537415), mostrando claramente a sua 

desídia em dar andamento ao feito. Tal pedido foi rejeitado considerando 

que a ação é de conhecimento somente podendo ser enviada ao arquivo 

após encerrada a prestação jurisdicional, que não ocorreu no caso em 

tela. Entretanto, ao analisar detidamente o feito foi verificado que há muito 

já havia sido alcançado pela prescrição. A prescrição intercorrente resta 

configurada quando, iniciado o processo, o Autor queda-se inerte, de 

forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o 

esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente é 

verificada em casos de negligência e omissão do Autor, quanto à prática 

de atos que lhe incumbem, aferida, por exemplo, nos casos dos autos em 

que conscientemente deixa de promover a citação do executado. Cumpre 

esclarecer que de acordo com o art. 206, §5º, I do Código Civil as dívidas 

fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos. Tal 

entendimento vai ao encontro com a jurisprudência do STJ (EDcl no 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 912.454 - SE nº 2016/0113320-7). 

Ou seja, apesar da suspensão da prescrição com o despacho de 

conversão da ação em 12/06/2006, o feito foi remetido ao arquivo pelo 

pedido da própria parte autora e lá ficou por mais de 13 (treze) anos, sem 

a efetiva citação do devedor, fulminando assim, o direito do credor em 

persistir com a cobrança. Denota-se que desde o ajuizamento da ação o 

requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da 

citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não 

poderá ser aplicada a súmula nº 106 do STJ, visto que não houve 

configuração de demora do judiciário. Ou seja, passados mais de uma 

década, o credor não obteve êxito em providenciar a citação do devedor. 

Não há que se falar em surpresa no reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois desde 2005, o credor teria a obrigação de efetivar a 

citação dos requeridos, para não fluir o prazo prescricional. Até porque, 

intimado para se manifestar, novamente pugnou pelo arquivamento do 

feito. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais: “EXECUÇÃO – 

TÌTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – PRESCRIÇÃO TRIENAL – 

ARTIGO 18, INCISO I, LEI 5.474/68 – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – 

NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATRASO DO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO 

CREDOR DEMONSTRADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA – 

SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAIS - § 11, ARTIGO 85, 

CPC – NÃO APLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO 

ADVOGADO DO APELADO. Recurso conhecido e desprovido. 1. 

Estabelece o inciso I, do artigo 18, da Lei das Duplicatas, que a prescrição 

contra o sacado prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do 

titulo. A suspensão se dá pela citação válida ou se for demonstrado que a 

demora se deu em face de entraves criados pelo Judiciário. Não sendo 

este o caso, tendo todos os requerimentos feitos despachados pelo Juiz e 

a demora se deu em face da ausência de capacidade de localização do 

devedor, não conseguindo o credor encontrá-lo para a citação válida no 

prazo legal, e, ocorrendo a citação após o decurso do prazo previsto, 

correta é a decisão que extingue o feito de execução pela prescrição 

intercorrente. A demora na citação do devedor por fatos atribuídos ao 

credor e não ao mecanismo do Poder Judiciário, gera a prescrição 

intercorrente. 2. Não se aplica a regra prescrita no § 11, do artigo 85, do 

CPC, os chamados ‘honorários recursais’, quando o recurso de apelação 

não é contrariado pelo apelado, já que não houve trabalho do advogado 

após o exaurir a prestação jurisdicional do primeiro grau de jurisdição”. 

(Ap 40743/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 

05/06/2017) “O art. 202, I, do Código Civil deve ser interpretado de maneira 

conjugada com o art. 617 e com o art. 219 da Lei Adjetiva Civil, sendo 

certo que o despacho citatório interrompe o fluxo da prescrição, 

retroagindo à data de propositura da execução, desde que a citação seja 

promovida dentro dos prazos trazidos pelos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC. 

3. Seja pelo desconhecimento do real endereço da embargante, seja pela 

negligência na condução da execução, a embargada concorreu 

diretamente para que a citação não ocorresse em tempo hábil para 

interromper o interregno prescricional, sem que esse retardo possa ser 

atribuído aos mecanismos judiciais. 4. Apelação provida”. (TJ-DF - APC: 

20120110334902, Relator: J.J. OSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 

29/04/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

12/05/2015 . Pág.: 241) “Por outro lado, tem-se que deve ser mantida a 

sentença de extinção, mas por fundamento distinto, haja vista a ausência 

de marco interruptivo do prazo prescricional da ação desde o seu 

ajuizamento, uma vez que transcorrido os prazos legais para a parte 

promover a citação do executado, sem que houvesse esgotado todas as 

diligências possíveis, deixando o feito paralisado por mais de 11 anos, 

consoante preceito do art. 219, §4º, do CPC. “APELO DESPROVIDO”. 

(Apelação Cível Nº 70058738741, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 17/07/2014) O 

autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve 

desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de 

prescrição do título após o ajuizamento da demanda, vez que já se 

passaram mais de 13 (treze) anos desde o despacho inicial. Consigno que 

a parte requente concorreu diretamente para que a citação não ocorresse 

em tempo hábil para interromper o interregno prescricional, sem que esse 

retardo possa ser atribuído aos mecanismos judiciais. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de 
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Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os 

artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto 

o processo, diante da prescrição. Condeno o exequente nas custas e 

despesas processuais, isentando nos honorários advocatícios por não 

haver complementação da relação processual. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. CUIABÁ, 4 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031103-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS (REU)

ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME (REU)

 

MANIFESTE A PARTE AUTORA SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031198-05.2018.8.11.0041

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))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1031198-05.2018.8.11.0041 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - 

CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EXEQUENTE) SERGIO SANTOS FERNANDEZ - 

CPF: 383.637.121-91 (EXECUTADO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico e dou fé, 

que dirigi-me a Av. Bosque da Saúde, Bairro Baú, e ali sendo no dia 

22/11/19, as 14h00, percorri toda extensão da referida Rua, não obtive 

êxito em localizar o imóvel n. 33, declinado no mandado, encontrando ali os 

imóveis ns.: 07, 17, 11, 35, 100, 105, 125, 129. Diante do exposto, não foi 

possível proceder a citação do requerido Sergio Santos Fernandez. Pelo 

que suspendo a diligencia e devolvo o r. mandado a secretaria para os 

devidos fins. Cuiabá/MT, 4 de dezembro de 2019. ANSELMO NORONHA 

DE OLIVEIRA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061766-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA SILVA DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI OAB - MT22175/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1061766-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): TANIA MARIA SILVA 

DE CASTRO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos. Serão distribuídas por 

dependência, conforme preconiza o artigo 63 do Código de Processo Civil 

de 2015, ou seja, as causas de qualquer natureza: ''Art. 63. As partes 

podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo 

foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.'' Ao juiz, 

então, de ofício ou a requerimento do interessado, cumpre corrigir o erro 

ou a falta de distribuição, compensando-a, assim reluz o artigo 288, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sendo neste caso, em razão do valor 

da causa e considerando que há medida liminar pendente, que não sendo 

analisado em tempo razoável, poderá causar prejuízos à parte autora. 

Proceda-se a REDISTRIBUIÇÃO do processo ao Juízo de origem, conforme 

determinado anteriormente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 

de fevereiro de 2020. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016240-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS NASCIMENTO & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DO REQUERENTE PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033895-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN RONALD ANTON (REU)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DO AUTOR PARA MANIFESTAR 

NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042437-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO KENJI TAURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para depositar diligência do Oficial de 

Justiça, bem como indicar endereço para cumprimento do mandado, no 

prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024324-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

EFS - REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIANE FERREIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIFICO NESTA DATA QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE 

EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 05 DIAS MANIFESTE SOBRE A 

CERTIDAO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016543-96.2016.8.11.0041

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:

LIS COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS LTDA. - ME (REU)

JUCELENA CORREA JUVENCIO (REU)
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CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000022-08.2018.8.11.0041

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:

ADCELI NOBRE DA SILVA JESUS (REU)

MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME (REU)

JOSIAS DA SILVA JESUS (REU)

 

CERTIFICO NESTA DATA QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE 

AUTORA , PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A 

CERTIDAO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025026-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FETAL VIEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE REQUERENTE PARA 

NO PRAZO DE 05 DIAS MANIFESTAR SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002735-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DA EXEQUENTE PARA QUE NO 

PRAZO DE 05 DIAS MANIFESTE SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042760-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FAUSTINA DE BARROS (EXECUTADO)

 

CERTIFICO NESTA DATA QUE INTIMO A PARTE EXEQUENTE PARA QUE 

MANIFESTE SOBRE A CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149986 Nr: 31715-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E A MURICIO & CIA LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889516 Nr: 22918-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA SALGADO DE 

MACEDO CURVO - OAB:14511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A

 Concedo vistas, para parte requerida, no prazo de 10 (dez)dias, para 

manifestar aos autos, requerendo o que entender de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703468 Nr: 38097-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO CARDOSO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O, 

DIEGO PADILHA DE PAULA OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014/MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Intimo a parte REQUERIDA, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar 

sobre calculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404063 Nr: 35846-60.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO JORGE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da penhora negativa

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769782 Nr: 22769-76.2012.811.0041

 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): GOMES MONTEIRO & CIA LTDA, MARIO 

MIRANDA GOMES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748389 Nr: 50-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO GUEDES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:8773/ES, 

MARCELO MICHEL A. MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1369490 Nr: 1882-27.2019.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->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 DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LOURENÇO SALEM, ADOLFO ARINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:OAB/MT 16.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905806 Nr: 34107-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6.009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951815 Nr: 825-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE - SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA M. PINTO DE SOUZA, JAIRO 

APARECIDO CAETANO TORQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020596 Nr: 32197-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BONSUCESSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MONTENEGRO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para comprovar publicação do edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071383 Nr: 55999-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJ TRANSPORTES LTDA, WANDERLEI 

RODRIGUES DA SILVA, JANER GERALDA DA MOTA SILVA

 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:

 Certifico que, nesta data, intimo a parte autora/credora, no prazo de 10 

(dez) dias, para apresentar resumo da petição inicial em pen drive, para 

expedição de edital, nos termos da CNGC 6.4.3.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095990 Nr: 8835-12.2016.811.0041

 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: MARIZETE PINTO DE SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CHAVES ABDALA - 

OAB:17.571-A, ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - OAB:26.155/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Concedo vistas, para parte requerida, no prazo de 10 (dez)dias, para 

manifestar aos autos, requerendo o que entender de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134853 Nr: 25019-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE SOUZA SEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1204679 Nr: 6346-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. F. DOS SANTOS- ME, ROMILDO FERREIRA DOS 

SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para as partes 

Requerente/Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos, do Egrégio Tribunal Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406757 Nr: 38004-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - BANCO INVESTIMENTO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGLIARINI & MENDONÇA LTDA ME, LILIAN 

VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN V. M. PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:8400 -MT

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449343 Nr: 22366-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, 

ELVIS ANTONIO KLAUK, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS FRATONI 
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RODRIGUES - OAB:11.065-A, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - 

OAB:OAB/SP 178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTÔNIO KLAUK 

JUNIOR - OAB:MT 15.462, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - 

OAB:15462/MT

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709619 Nr: 2519-56.2011.811.0041

 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: LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE LIMA CANDIDO 

CAMPOS - OAB:19.290-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para as partes 

Requerente/Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos, do Egrégio Tribunal Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710797 Nr: 3782-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRADE MANUTENÇÃO MONTAGEM E 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, FERNANDO ANDRADE 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762354 Nr: 14875-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICAROS ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A -OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774316 Nr: 27511-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Intimo a parte REQUERIDA, no prazo legal, para manifestar sobre 

EMBARGOS DECLARAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790396 Nr: 44443-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, ALINI FARIAS 

FRANZOLINI DE SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792776 Nr: 46865-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

LOJISTAS VEST. E CONFECÇÕES DE CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA FUTURA LTDA EPP, 

SIDNEI DINIZ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA C. PERIN CÂMARA 

- OAB:17.014/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:, JACKSON 

MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845573 Nr: 49249-57.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. COMERCIO DE JOIAS E RELOGIOS LTDA, 

JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817375 Nr: 23802-67.2013.811.0041

 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: WILLIAM ROBERTO SILVA NOGUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT, JULIANA FERREIRA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:15865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CHAVES ABDALA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:OAB/MT 14.992-A

 Concedo vistas, para parte requerida, no prazo de 10 (dez)dias, para 

manifestar aos autos, requerendo o que entender de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332075 Nr: 2984-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE CAMINHÕES LTDA - ME, 

SUZANA MARIA FERREIRA, ADRIANO LUIZ LUCIANO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7.685/MT

 Cerfico que nesta data, intimo o exequente para pagar o debito conforme 

fls. 201.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269288 Nr: 1618-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRARIA E PAPELARIA SEREIA LTDA, 

GUIOMAR LOURENÇO SILVA SEREIA, CLÁUDIO MÁRCIO SEREIA, ROGER 

DALTON KUHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PARANHOS 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:25059/O, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250999 Nr: 17786-44.2006.811.0041

 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): MARIO BRUNING, SIMONE TEREZINHA 

ZOCCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAJA REZENDE DE LACERDA 

- OAB:, JOSÉ CARLOS REZENDE - OAB:9.146/MT

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378782 Nr: 1447-25.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARNEIRO E MACHADO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15705 Nr: 41-37.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI RODRIGUES MENDONÇA, SONIA 

MARIA MENDONÇA, GILSON RODRIGUES, MARIA CELESTE FERREIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ROCHA DA SILVA - 

OAB:302.591, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24354 Nr: 2266-25.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAMEDE STELLATO, EDSON LUIZ 

STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73610 Nr: 6529-61.2002.811.0041

 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): SR GONÇALVES - ME, SÔNIA DO ROCIO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226496 Nr: 33802-10.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754, VINICIUS MANOEL - OAB:318862/SP

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226502 Nr: 33805-62.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI EMPREENDEDORES - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ ALVES - 

OAB:7.432/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT, FÁTIMA LUZENY 

LEITE DE OLIVEIRA - OAB:3842-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033187-12.2019.8.11.0041

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:
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LAUDIMARE BAZANINI SALVADOR (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 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 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, 3 de fevereiro de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003169-71.2020.8.11.0041

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:

MAURICIO BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 3 1 6 9 - 7 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAURICIO 

BARBOSA SILVA 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 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de 

MAURICIO BARBOSA SILVA 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. 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, 3 de fevereiro 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. Haja vista o teor da certidão de id. 28786492, informando que o 

processo principal tramita perante a 2ª Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Comarca, REVOGO A DECISÃO que recebeu os embargos 

e suspendeu o trâmite da ação principal, eis que sou incompetente para 

isso, determino o recolhimento do mandado de citação expedido, e a 

redistribuição desta feito para a vara competente, dando-se as baixas 

devidas. Cumpra-se. Int. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059879-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MANOEL TAQUES VITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

1059879-48.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

MT16168-O REQUERIDO: NILSON MANOEL TAQUES VITAL Conforme se 

depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela parte requerente conforme ID. 28426592, fazendo-o por sentença, 
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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. Em havendo nos autos 

qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição tenha sido 

realizada pelo Juízo, desde já determino as providências necessárias para 

a sua exclusão. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Publique-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 31 de janeiro de 2020. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021837-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

1021837-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado 

do(a) REQUERENTE: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - MT0017556S 

REQUERIDO: ALEX VIEIRA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos 

o Autor pugnou pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente 

conforme ID. 28068410, 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. Em havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja 

via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor 

promover a baixa de eventuais negativações ou averbações. Caso a 

respectiva restrição tenha sido realizada pelo Juízo, desde já determino as 

providências necessárias para a sua exclusão. Certifique-se o transito em 

julgado oportunamente e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de 

fevereiro de 2020. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030854-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAECIA BEZERRA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-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 DESPACHO 

Processo: 1030854-24.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Diante da juntada de 

documentos, por parte do banco, constantes do Id 22960957, intime-se a 

requerente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. II – Intimem-se 

as partes, para, no prazo, de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

existência de possibilidade de solução amigável, ou seja, no interesse 

expresso sobre a designação de audiência de conciliação. Após, 

voltem-me os autos em conclusão, obedecendo o critério de ordem 

cronológica dos processos da Secretaria, conforme determina o artigo 12 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004502-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A J DUARTE & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004502-58.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011799-87.2018.8.11.0041

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:

SONIA REGINA DE ALMEIDA (REU)

OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA (REU)

MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN MOREIRA OAB - MT11472-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: 1011799-87.2018.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1025274-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-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. 

1025274-13.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem expressamente quanto à possibilidade de 

designação de audiência de conciliação na tentativa de composição 

amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-127 EMBARGOS À ARREMATAÇÃO
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Processo Número: 1012563-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BELCHIOR (EMBARGANTE)

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623-M (ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (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. 

1012563-73.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Proceda-se à 

alteração na capa dos autos, fazendo constar como Ação de Embargos à 

Execução. II – Intimem-se as partes para que se manifestem 

expressamente quanto à possibilidade de designação de audiência de 

conciliação na tentativa de composição amigável entre as partes, se existe 

possibilidade de acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide. Após, certifique-se o necessário e 

retornem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 04 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023682-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (EXECUTADO)

LUCIULA GONCALVES NONATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-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: 1023682-02.2016.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

vista da executada, vindo na petição de Id 18895608, e para tanto, dê-se 

vista dos autos ao patrono/administrador da executada. II – Após, 

intime-se o banco exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer 

se o débito discutido nesta execução se encontra arrolado nos autos da 

recuperação judicial de nº 1008923 -96.2017.8.11.0041, em trâmite 

perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, e se desta forma, o 

banco exequente, se habilitou como credor naqueles autos. Ressalte-se 

na intimação do banco que seu silêncio será interpretado por estar o 

crédito cobrado na execução devidamente arrolado na recuperação 

judicial. Decorrido o prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 04 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060393-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SEBASTIAO DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060393-98.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro a emenda 

com o pagamento das custas iniciais de distribuição e diligência de Id’s 

27541338 - pág. 2 e 27541338 - pág. 4. II - Intime-se o requerente para 

trazer aos o competente instrumento de procuração, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Com efeito, a procuração acostada à exordial se encontra 

vencida. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060365-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIGUEIREDO E SCHMIDEL LTDA (EXECUTADO)

LUANA FERNANDA DA CRUZ SCHMIDEL (EXECUTADO)

JULIANO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

JOAO AGOSTINHO JESUS DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060365-33.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060593-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE L. DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

ELIANE LOPES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para recolher as guia de 

custas judiciais , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059829-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FATIMA GAZONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO BAIA OAB - MT23984/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014717-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO REI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT20429-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014717-98.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o Sr. Perito 

para que se manifeste quanto à petição do requerente de ID 23734679, 

acerca do pagamento dos honorários periciais ao final, no valor fixo e sem 

correção de R$ 3.500,00, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, renove-se a 

conclusão. Cumpra-se. A/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035964-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILE FRANCISCA DIAS MARINHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (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: 1035964-67.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se a embargante 

para manifestar-se acerca da impugnação aos embargos à execução 

apresentado pelo banco, contida no Id 25550001, no prazo legal. Em 

seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041828-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA GONCALVES CIRINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(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. 

1041828-23.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem expressamente quanto à possibilidade de 

composição amigável/acordo entre as partes, inclusive diante da 

manifestação do Banco requerido junto ao ID 22538095, no prazo de 05 

(cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021268-26.2019.8.11.0041

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:

JOAQUINA APARECIDA PACHECO GOUVEIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021268-26.2019.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista o 

acordo firmado entre as partes ao Id 27979123, intime-se a parte 

requerente para trazer aos autos o Termo de Entrega Amigável do veículo 

MARCA HYUNDAI, MODELO ELANTRA GLS 2.0 16V 169CV AT F, CHASSI 

KMHDH41GBDU757983, PLACA : OAV3219, RENAVAM 581024028 , COR 

PRATA, ANO 12/13, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, 

retornem-me os autos em conclusão. Le/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000467-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (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. 

1000467-60.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Para que possa ser 

analisado o pleito do exequente de ID 26353234, certifique a Secretaria o 

decurso de prazo de intimação do executado da decisão de ID 24655674. 

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. A/Cuiabá, 04 de fevereiro 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: 1033117-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIA CRISTINA MEISTER 01443591114 (EXECUTADO)

KENIA CRISTINA MEISTER (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre as certidões NEGATIVAS dos Oficiais de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013891-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO MARTINIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-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: 

1013891-38.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. EXECUTADO: CLODOALDO MARTINIANO DA SILVA Despacho Vistos 

etc. A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de penhora online na 

conta do executado constante de ID 25517443, intime-se o exequente 

para trazer aos autos o valor do débito atualizado, tendo em vista que a 

última atualização ocorreu em agosto/2018, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação. 
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AT/Cuiabá, 04 de fevereiro 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: 1005364-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005364-34.2017.8.11.0041. Vistos etc. A fim de que o Juízo 

possa analisar o pedido de Id 23005701, intime-se o exequente para trazer 

aos autos o valor do débito atualizado, tendo em vista que a última 

atualização ocorreu em fevereiro/2017, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

retornem os autos em conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 04 de fevereiro 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: 1020028-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE REGINA CLAUDINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020028-07.2016.8.11.0041. Vistos etc. A fim de que o Juízo 

possa analisar o pedido de penhora online junto ao Id 23012966, intime-se 

o exequente para trazer aos autos a planilha do débito atualizado, tendo 

em vista que a última atualização ocorreu em novembro/2016, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, retornem os autos em conclusão. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 04 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031388-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037770-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO VALOR 

SUSTENTAVEL - SICREDI VALOR SUSTENTAVEL PR 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO GUEDES DUTRA OAB - PR53011 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO VALERIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça para CITAÇÃO, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de revogar a liminar anteriormente 

concedida_ sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO 

da parte requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora 

encartar aos autos o comprovante de pagamento das diligências para 

condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“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”. a fim de dar celeridade aos autos

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031458-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO MENDONCA JUNIOR (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005813-21.2019.8.11.0041

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:

HELMA GOMES PINTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037088-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037408-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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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:

JOSAIR DE CARVALHO FILHO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030784-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE REINALDO LOTUFO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036081-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000825-88.2018.8.11.0041

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:

APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI (REU)

VIVIANE REGINA CLAUDINO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029988-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDON DA COSTA NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

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 

desinteresse no prosseguimento da ação e desistência do feito, 

ensejando sentença sem julgamento do mérito nos termos do art.485 do 

CPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032223-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DU-NONDAS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo para interposição de 

recurso da decisão de ID 26446761 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, via imprensa, para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, sanando a irregularidade, acostando aos autos 

a notificação (via postal, com aviso de recebimento) ou instrumento de 

protesto, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026799-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO SOARES ARAUJO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, 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; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039308-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO MARTINIANO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-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: 

1039308-56.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: CLODOALDO MARTINIANO 

DA SILVA EMBARGADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A Despacho 

Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico na 

exordial que o embargante não informou o valor dado à causa, de acordo 

com o art. 291 do Código de Processo Civil, toda causa será atribuído 

valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente 

aferível. Diante disso, intime-se o embargante para emendar a petição 

inicial, regularizando o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1092303 Nr: 7192-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ASSAD BAAKLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 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.Considerando o pedido constante da defesa, reviso o contrato 

firmado entre as partes, Cédula de Crédito Bancário – Financiamento CDC 

de nº 254046614, fls. 15/19 e limito os juros remuneratórios ajustados na 

Cédula de Crédito Bancário de nº 254046614, fls. 15/19, em 2,02% ao 

mês.Coerente o pedido contraposto contido na defesa do douto Curador 

Especial, de forma que, tendo sido reconhecida a abusividade da cláusula 

questionada pelo requerido, cabível a restituição na forma simples, 

fazendo-se a compensação.Considerando a sucumbência recíproca das 

partes, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão 

contida no artigo 85 do CPC.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. Intime-se a parte 

requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 900343 Nr: 30101-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERLAN NILO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Devidamente intimado para o pagamento do débito, o 

executado não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 92/96 do 

exequente HSBC Brasil Administradora de Consórcio Ltda, CNPJ nº 

60.241809/0001-37, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central 

do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até 

o montante do débito atualizado em julho/2019 - R$ 64.218,45 (sessenta e 

quatro mil duzentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado: Herlan Nilo dos Santos, CPF n. 002.000.071-57, 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. 

(...) Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 961127 Nr: 5274-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. A. R. RIBEIRO LANCHES, ANDRESSA APARECIDA 

ROCHA RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fl. 75, e para tanto, desapensem-se e 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793873 Nr: 196-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR BIASIN DE MORAES - ME, JOSIMAR 

BIASIN DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde janeiro/2013, 

com a devida citação dos executados via mandado de citação em 

abril/2013, consoante certidão de fl. 26.

Verifico que o exequente segue em busca da satisfação do crédito há 

mais de 06 (seis) anos, tendo exaurido os meios possíveis para 

localização de bens passíveis de penhora.

Assim, antes de analisar o pedido de penhora via Sistema Bacenjud às fls. 

60/61, 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.: 704718 Nr: 39419-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE ESPERA - ME, EDILAINE ESPERA 

THOMÉ, LEOMIR THOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 84/85. Expeça-se mandado para penhora, 

avaliação e remoção dos veículos dos executados Edlaine Espera Thome 

e Loemir Thome, localizados via sistema Renajud, às fls. 47 e 48, para 

cumprimento no endereço da exordial, com urgência.

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.: 1124058 Nr: 20455-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDES MAXIMIANO DE JESUS JUNIOR ME, 

HILDES MAXIMIANO DE JESUS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado em fase de cumprimento de sentença, 

fls. 64.

A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de penhora online na conta 

dos executados às fls. 75/76, intime-se o exequente para trazer aos autos 

o valor do débito atualizado, nos termos da decisão de fls. 64, tendo em 

vista que a última atualização ocorreu em dezembro/2017, no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1308694 Nr: 10538-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOPES DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 

LTDA - ME, HELTON SINGALIA LOPES, JOSE DOS REIS LOPES, MARINEZ 

SINGALIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.240, RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - OAB:MT/ 

18.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o pedido do Banco embargado pela desistência da ação 

apensa de execução sob o n. 9657-98.2016 (código 1097928), intime-se 

os embargantes para requererem o que entenderem de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita.

 Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1097928 Nr: 9657-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOPES DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

AUTOMOTIVAS LTDA - ME, HELTON SINGALIA LOPES, JOSE DOS REIS 

LOPES, MARINEZ SINGALIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.240, RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - OAB:MT/ 

18.227

 Vistos etc.

Intimem-se os executados para se manifestarem quanto ao pedido do 

exequente de desistência da ação à fls. 124/125, requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 876441 Nr: 14515-46.2014.811.0041

 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): CARRARA MARMORARIA LTDA - EPP, JORGE 

FERNANDES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/O

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 84.

Devidamente intimados, os executados não pagaram a dívida e nem 

ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução.

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 91/93 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 

julho2019 - R$ 5.319,29 (cinco mil trezentos e dezenove reais e vinte e 

nove centavos), pelo não pagamento voluntário, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: Carrara 

Marmoraria Ltda Me - CNPJ nº 05.393.585/000-70 e Jorge Fernandes Faria 

– CPF n. 040.508.418-86, e, consequentemente, formalizo o protocolo, 

cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, 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 dos devedores que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 724713 Nr: 20392-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. J. SOBRADIEL - ME, WILSON JOSÉ 

SOBRADIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 72 do exequente 

Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12, 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 - R$ 232.593,17 (duzentos 

e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e dezessete 

centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes aos executados: W.J Sobradiel - Me, CNPJ n°. 

03.938.096/0001-21 e Wilson José Sobradiel CPF nº. 395.327.631-04, fls. 

05, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte 

integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo 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 os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 764464 Nr: 17114-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A, BANCO BMG S/A, BANCO RURAL S/A, BANCO VOTORANTIM 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15.687-A/MT, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:228213

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado, com trânsito em julgado, fls. 377.

Intime-se o exequente para manifestar sobre o deposito judicial realizado 

pelo executado Banco BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento às fls. 482, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

II – Os executados Banco BMG S/A, Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco BV 

Financeira S/A e Banco Rural S/A foram condenados solidariamente ao 

pagamento das custas e despesas locais, bem como nos honorários 

advocatícios em favor do advogado da parte autora.

 Em razão da divergência quanto ao valor do débito exequendo dos 

honorários advocatícios, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do valor do débito devido individualmente pelos executados, nos 

termos da sentença de fls. 326/328, acórdãos dos Recursos de Apelação 

às fls. 373/375 e 464/468, bem ainda, acerca dos valores depositados 

pelos Bancos executados BMG S/A e BV Financeira S/A, às fls. 392, 428 

e 483.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1118300 Nr: 18031-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. V. M. COMÉRCIO DE FERRAMENTAS 

MÁQUINAS E PARAFUSOS LTDA, MATHEUS COELHO DA COSTA, 

ANTÔNIO SIQUEIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÓIDE BARBOSA DOS 

SANTOS - OAB:22666/O

 Vistos etc.Os executados foram intimados para regularizarem sua 

representação processual, diante da renúncia do patrono, fls. 90/91. As 

cartas de intimações de fls. 98 e 99, restaram positivas e a carta de fls. 97 

retornou com motivo de “mudou-se”.Constitui dever da parte manter o 

endereço atualizado nos autos do processo a fim de efetivar a intimação 

dos atos processuais. Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 101, 

verifica-se o desinteresse processual dos executados.Assim, 

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 fls. 90/91 do exequente Banco 

Bradesco S/A, CNPJ nº 60.746.948/0001-12 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 fevereiro/2018 

- R$ 27.491,29 (vinte e sete mil quatrocentos e noventa e um reais e vinte 

e nove centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencente aos executados: S.V. M Comércio de Ferramentas, 

Maquinas e Parafusos Ltda , CNPJ n. 20.849.091/0001-41; Matheus Coelho 

da Costa, CPF n. 051.172.951-02 e Antônio Siqueira Evangelista, CPF n. 

044.041.888-70, 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 (...).Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 332072 Nr: 2898-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CASTILHO AMUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CESAR DE LIMA - OAB:6618, MARIO 

LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 

165.Devidamente intimado, o executado não pagou a dívida e nem 

ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 196/197 do exequente Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão, União e Negócios – Sicoob Integração CNPJ n. 

08.742.188/0001-55, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central 

do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até 

o montante do débito atualizado em julho/2019 - R$ 80.665,73 (oitenta mil 

seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), pelo não 

pagamento voluntário, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencente ao executado: João Batista Castilho Amui - CPF nº 

703.685.031-00, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão.(...). Intime-se o executado, dando-lhe 

ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 

854 do CPC.Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a 

importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, 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 do devedor que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1054084 Nr: 48372-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W C COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO, 

WILSON GUEDES DOS SANTOS, CARLA REGINA ALVES GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta 

para o referido processo, oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para 

vincular a estes autos, os numerários bloqueados e transferidos, via 

Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio dos valores de fls. 37/44, no prazo de 02 (dois) dias.

II - Tendo em vista que a penhora online via Sistema Bacenjud retornou 

positiva, intime-se novamente o exequente para proceder à intimação dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 250 de 270



executados acerca da penhora de fls. 37/44, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de indeferimento do levantamento de valores.

III - Antes de analisar o novo pedido de penhora online na conta dos 

executados, intime-se o exequente, para manifestar seu interesse no 

prosseguimento da penhora que recaiu sobre o imóvel descrito às fls. 91 e 

96/97, no prazo de 10 (dez dias), sob pena de desistência da penhora 

realizada, nos termos do art. 851 do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851033 Nr: 54029-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Vistos etc.

I – Tendo em vista o recolhimento do depósito da diligência conforme 

comprovante de fl. 149, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

sobre os bens que guarnecem a residência do executado, ficando 

autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

II – Autorizo, a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 337248 Nr: 8038-17.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO AUGUSTO DE ARAUJO FILHO

 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 executado foi 

devidamente citado, via mandado de citação, à fl. 24. As partes 

entabularam acordo, consoante de fls. 68/72, no entanto o executado 

descumpriu a avença, consoante petição às fls. 84/87. Aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do CPC, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução. Defiro (...) 

penhora online constante de fls. 84/87 do exequente Banco Bradesco 

S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12 e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante correspondente ao débito atualizado em 

agosto/2019, R$ 130.404,09 (...), que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes ao executado Celso Augusto de Araújo 

Filho, CPF nº 141.263.701-53, 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. Em seguida, intime-se o executado, 

dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º 

do artigo 854 do CPC. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do CPC, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 341181 Nr: 11528-47.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. R. RIBEIRO LANCHES, ANDRESSA 

APARECIDA ROCHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante da petição de fls. 72/73 do 

exequente 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.

E para tanto, procedo ao bloqueio de valores, via sistema BacenJud, na 

quantia do débito, R$ 98.277,72 (noventa e oito mil duzentos e setenta e 

sete reais e setenta e dois centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: A. A. R. 

Ribeiro Lanches Ltda – CNPJ nº 05.949.985/0001-10 e Andressa 

Aparecida Rocha Ribeiro – CPF nº 881.956.001-15 e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

 Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, 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.

Após, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, 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.: 1045785 Nr: 44280-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BRIZOT

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc. Diante inércia do executado, que apesar de citado por edital, 

decisão de fls. 59, comprovação de publicação de fls. 64/65, não pagou a 

dívida, nem ofereceu bens à penhora, certidão de fls. 69. Tendo-lhe sido 

nomeado Curador Especial, na pessoa do membro da Defensoria Pública 

militante no Foro local, decisão de fls. 70, este compareceu às fls. 74/78, 

apresentando negativa geral, informando que não se verifica vício 

evidente no contrato firmado entre as partes, (...). (...) (...) defiro o pedido 

de penhora on-line constante de fls. 83/86 do exequente, (...), 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 e 

honorários advocatícios atualizado em setembro/2019 - R$ 63.897,53 (...), 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

ao executado: Luciano Brizot, CPF n. 030.700.299,30, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 251 de 270



Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. (...), constituo como Termo 

de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se o executado, dando-lhe ciência das penhoras formalizadas, para 

os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC. 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 361201 Nr: 31226-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

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

SILVA - OAB:6.565/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14264/O, 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT

 Vistos etc.

A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de penhora online às fls. 

120/122, intime-se o exequente para trazer aos autos o valor do débito 

atualizado quanto às verbas honorárias, em conformidade com a decisão 

de fl. 21 (item 3), no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem 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.: 240072 Nr: 8780-13.2006.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, GIULIANNE CREPALDI SILVA - 

OAB:OAB/MT 17257, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Tendo em vista que o pleito não proporcionará proveito direto à 

presente causa, indefiro, por ora, o pedido junto à fl. 106, de inclusão do 

nome do executado junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito (inadimplentes), por ser uma faculdade concedida ao juiz, 

conforme artigo 782, § 3º do CPC.

II – Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 

maio/2006, com a devida citação do executado via mandado de citação em 

agosto/2012, consoante certidão de fl. 63.

Verifico que o exequente segue em busca da satisfação do crédito há 

mais de 13 (treze) anos, tendo exaurido os meios possíveis para 

localização de bens passíveis de penhora.

Assim, antes de analisar o pedido de suspensão vindo à fl. 106, 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.: 804320 Nr: 10788-16.2013.811.0041

 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: UNIAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DA MOTA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MARTINS 

FERREIRA - OAB:65637, DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO - 

OAB:47051, SALMA ELIAS EID SERIGATO - OAB:30.998/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta à concessionárias de energia, visto que a 

referida empresa não possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

II – Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta:

 - Marcos Antônio da Mota Moreira - CPF nº 522.798.201-53.

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.: 840346 Nr: 44748-60.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 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 dos 

requeridos pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para 

tanto, procedo à consulta:

 - Multicores Tintas e Materiais de Construções Ltda. - ME, CNPJ n°. 

02.378.932/0001-06.

- Nery Moreira Salazar, CPF n°. 104.239.581-00.

- Rosimeire Emilio Farias, CPF n°. 884.465.901-82.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 385022 Nr: 20554-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, MONICA PRETEL FEITOSA - OAB:11653

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 137 e suspendo o presente feito pelo prazo de 02 

(dois) meses.

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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820679 Nr: 26912-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI MATOZO FÉLIX

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de inclusão dos nomes dos executados junto aos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (inadimplente) às fls. 282, 

item 2, por ser uma faculdade atribuída ao Juiz, conforme artigo 782, §§ 3º 

e 4º do Código de Processo Civil.

II – Defiro o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de 

localização e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome dos 

executados:

- Banco Itaucard S/A, CNPJ n. 17.192.451/0001-70.

Realizada a pesquisa, o sistema Renajud não encontrou veículos em nome 

do executado, conforme documentos que seguem anexos à esta decisão, 

diante disso, intime-se o exequente para promover ao andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 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.: 1039907 Nr: 41566-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC BREJO RESTAURANTE ME, ELKIA 

CRISTIANE APARECIDA NEVES BREJO, TIMOTEO COIMBRA BREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 115 do Recurso de 

Apelação de fls. 109/113, 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.: 725974 Nr: 21740-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY LOPES DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

NESTOR MAYER - OAB:, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) Alega que firmou Contrato (...) n.809888, em 08/10/2009, 

tornando-se credor do requerido da quantia de R$ 5.819,11 (...), tendo 

como garantia a alienação fiduciária (...): 01 (uma) motocicleta marca 

HONDA, (...) chassi 9C2JC4110AR513299(...). (...) Em decisão proferida à 

fl. 27, foi deferida liminarmente a apreensão (...) objeto da garantia 

fiduciária, ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação.1 

O bem foi apreendido, (...) à fl. 56/57, em mãos de terceiros (...). Embora 

tenha sido apreendido o bem em mãos de terceiros, nada pleiteou o 

requerido nos autos neste longo transcurso de prazo. (...) Cuida-se de 

“Ação de Busca e Apreensão”(...) ajuizada por Banco Honda S/A contra 

Vanderley Lopes de Oliveira Filho, (...), visando à apreensão da 

motocicleta objeto de garantia de alienação fiduciária, em face de 

descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Não houve qualquer manifestação pela parte 

requerida. (...) (...)documentação que instrui a inicial, destacando-se o 

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens às fls. 08/11 e a 

notificação extrajudicial às fls. 16/18 demonstrou 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 e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena da motocicleta 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. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. 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.: 404403 Nr: 36192-11.2009.811.0041

 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): NIC TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CERQUEIRA DE 

MORAIS - OAB:12.549/MT

 Vistos etc.

I - Indefiro, por ora, o pedido de citação por hora certa, vindo à petição de 

fl. 126.

Com efeito, a citação por hora certa disciplinada no artigo 252 do Código 

de Processo Civil, possui como requisito e pressuposto que o citando 

deve ser procurado em sua residência (citação ad domum), por duas 

oportunidades, sem ser encontrado, gerando no Oficial de Justiça a 

suspeita de ocultação.

No caso dos presentes autos, conforme se abstrai do endereço indicado 

à fl. 126, não houve expedição de mandado de citação no referido 

endereço, assim, não observo suspeita de ocultação.

Diante disso, desentranhe a Secretaria, o mandado de busca e apreensão 

e citação junto à fl. 123, aditando-o quanto ao atual endereço do requerido 

declinado à fl. 126, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 

212, do CPC para nova tentativa de cumprimento.

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 - Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em vista a ausência 

dos requisitos constantes no art. 846, do CPC.

IV - Autorizo a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 711820 Nr: 4892-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, constante da petição de fl. 178, de consulta 

do endereço da executada junto ao sistema Infojud (Receita Federal) e 

Bacenjud (Banco Central).

E para tanto, procedo à consulta:

- Transportadora Chapada Ltda – CNPJ n. 37.462.280/0001-60

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar, procedendo ao regular andamento do feito, 

no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760431 Nr: 12791-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOCLECINA DE OLIVEIRA GOMES, ALCEBIADES 

ALVES DA SILVA JUNIOR, GLEICE OLIVEIRA DA SILVA, TEREZA 

FERREIRA DE SOUZA, ARLINDO DIAS DA SILVA NETO, ARMENIA 

FERREIRA DA SILVA MIRANDA, APOLINÁRIO FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390/MT, JULIO CÉSAR VALADARES BRANDÃO - 

OAB:35822/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Vistos etc.

I – Tendo em vista a certidão de decurso de prazo às fls. 358, intimem-se 

os exequentes Dioclecina de Oliveira Gomes, Alcebiades Alves da Silva 

Junior e Gleice Oliveira da Silva, pessoalmente (via postal, com AR), nos 

endereços indicados às fls. 168, 170, 171, para manifestarem acerca do 

pagamento espontâneo efetuado pelo Banco executado às fls. 351, 

requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

II – Intime-se ainda os exequentes supracitados, para informarem os 

dados corretos do autorizado ao levantamento dos valores depositados, 

seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante 

determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos para análise 

do pedido de fls. 352/353.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 411161 Nr: 1421-70.2010.811.0041

 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: JOSE REINALDO ALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte autora de fls. 381, remetam-se os autos à 

Contadoria Judicial para apuração do valor do débito, nos termos da 

sentença de fls. 111/118 e acórdão do Recurso de Apelação às fls. 

221/226.

Vindo o cálculo, intimem-se as partes para se manifestarem, 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.: 929404 Nr: 48955-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANTOANI E MANTOANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453-A/MT, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 43.

II – A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de cumprimento de 

sentença às fls. 47/48, intime-se o exequente para trazer aos autos o 

valor do débito atualizado quanto às verbas honorárias, de acordo com a 

sentença proferida às fls. 41/42, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos em conclusão.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743284 Nr: 40238-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PEÇAS JR LTDA, LEONILDA 

THOMAZINI HERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79566 Nr: 4024-39.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BAMERINDUS S.A ( litisconsorte passivo)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA ORLANDINI ABILAS, 

ADRIANO ABILAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009462-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO DA COSTA FARIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA OAB - MT5767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009462-62.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Diante 

do silêncio do embargante, homologo, para que surtam os devidos efeitos, 

a proposta de honorários do perito, vinda na petição de Id 11748859, cujo 

ajuste e “quantum” reputo razoável e consentâneo com a complexidade do 

trabalho a ser desenvolvido. II – Intime-se o embargante para, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovar nos autos o recolhimento do montante dos 

honorários do perito, possibilitando a realização da perícia contábil 

necessária. Anoto a inércia do embargante incorrerá na penhora online do 

valor da proposta de honorários, possibilitando a realização da perícia 

contábil. Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022353-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILYSSON MAYCO ALBUQUERQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 254 de 270



RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-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: 

1022353-52.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

22395304. II – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco Daycoval S/A e 

como executado: Ailyson Mayco Albuquerque da Silva. III – Defiro o pedido 

de cumprimento de sentença constante da petição de Id. 24166144. 

Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 

523 do citado Código. Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em 

liquidar o seu débito, renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1041768-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MENDES NOGUEIRA - ME (EMBARGANTE)

VALDIR MENDES NOGUEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(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. 

1041768-16.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro, 

excepcionalmente, o recolhimento das custas ao final do processo, ante a 

alegação de impossibilidade momentânea dos embargantes de custearem 

as despesas processuais, garantindo-lhes, dessa forma, o direito 

constitucional de acesso à Justiça. II – Recebo os presentes embargos 

SEM o efeito suspensivo, tendo em vista a ausência dos requisitos 

autorizadores previstos no §1º do art. 919 do CPC. III – Indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova na forma do art. 6º, inciso VII do CDC, pois 

inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, no caso, tendo em vista 

ser o primeiro embargante, além de pessoa jurídica, exercente de atividade 

comercial e, conforme se extrai dos autos o empréstimo foi realizado para 

aplicar o dinheiro em sua atividade produtiva, não sendo considerada 

como consumidora final. A proposição ventilada encontra chancela no 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL CUMULADO COM DANO MATERIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DO CDC. NÃO CONFIGURADA. 

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 83 DE SÚMULA/STJ. 1. "A aquisição de bens 

ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo 

de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa 

como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo 

intermediária." (REsp 541867/BA, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 

RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/11/2004, DJ 16/05/2005 p. 227). 2. Incidência do enunciado 

nº 83 de Súmula desta Corte Superior. 3. Recurso Especial a que se nega 

provimento. STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 603763 RS 

2003/0191786-9).(Negrito) No entanto, mesmo não se tratando de 

consumidora final, é perfeitamente possível a revisão das cláusulas que 

entendem abusivas com base no art. 5º, inciso XXXV da CF, que dispõe a 

não exclusão da apreciação do Poder Judiciário de qualquer lesão ou 

ameaça a direito. E ainda, o Código Civil de 2002, em seu artigo 317, 

consagra o direito de revisão contratual, com base nas cláusulas gerais, 

princípio da função social e boa-fé contratual. IV – Em virtude da certidão 

de tempestividade junto ao ID 26490498, intime-se o Banco embargado, na 

pessoa de seus Patronos, para impugnação, no prazo legal. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 04 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029029-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SANTOS LEQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-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. 

1029029-45.2018.8.11.0041 Decisão interlocutória Vistos etc. A MMa. 

Juíza da 2ª Vara Especializada Direito Bancário desta Capital 

reconhecendo a conexão entre este processo e o de n. 

1022830-07.2018.8.11.0041, e declarou-se incompetente para julgar e 

processar estes autos, determinando a sua remessa para esta vara. 

Ocorre que a ação sob n. 1022830-07.2018.8.11.0041, que tramita por 

esta vara, é ação de busca e apreensão, e que, embora tenha sido 

despachada em primeiro lugar, não possui identidade da causa de pedir 

com a presente ação de consignação em pagamento aviada com o 

propósito de revisar cláusulas do contrato, não havendo que se falar em 

conexão. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E 

REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Jurisprudência 

recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há conexão 

entre ação revisional e ação de busca e apreensão. 2. Igualmente a 

jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, caracterizada a 

mora, não há motivos para a suspensão da ação de busca e apreensão 

até o julgamento da ação de revisão de cláusulas contratuais. 3. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.671.354, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018) (grifo 

nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. 

CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. 

INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 1. A ação de revisão contratual não impede a 

tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes. 2. Para a 

constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, 

bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, 

o que ocorreu no caso do autos. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) 

(grifo nosso) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo 

para continuar processando esta demanda, e SUSCITO CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, consoante se depreende os termos do 

inciso II e o caput do artigo 66 do Código de Processo Civil, determinando, 

nos moldes do inciso I e parágrafo único do artigo 953 do Código de 

Processo Civil, a expedição de ofício ao Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cópias necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004399-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER CASTRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1004399-51.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Ainda, tendo em vista que o 

valor dado à causa é diverso do valor integral devido pelo requerido, 

sendo os valores vencidos (R$ 10.125,16) somados aos vincendos (R$ 

44.227,10) totalizando R$ 54.352,23 (cinquenta e quatro mil e trezentos e 

cinquenta e dois reis e vinte e três centavos), conforme próprio extrato de 

débito de Id 28776930, intime-se o requerente para regularizar o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento. Ressalto que ao requerido será oportunizada a 

purga da mora do valor do débito em aberto dado à causa pelo requerente. 

III - Analisando os autos verifico que na notificação de Id 28776929 (pág. 

3) consta apenas informação da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos de entrega do objeto ME691912045, porém, sem qualquer 

assinatura e sem o respectivo Aviso de Recebimento, e não certidão do 

cartório que possui fé pública, da entrega da notificação, devendo possuir 

a assinatura pessoal do recebedor, não restando comprovada assim, a 

mora do requerido. Ressalto que a constituição em mora do requerido 

(notificação – via postal, com aviso de recebimento, ou instrumento de 

protesto) é requisito indispensável para a concessão da liminar na ação 

de busca e apreensão. Assim, intime-se o requerente, para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059282-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DEMARCHI OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1059282-79.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 27729743. 2. Cite-se o executado para pagar 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. 3. 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. 4. 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. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por 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. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 7. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto aos Id 27729745, para o devido cumprimento de mandado. 

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. MJ/Cuiabá, 

04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018440-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018440-28.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

26310647. II – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco Bradesco S/A e 

como executado: Silvério Maehler. III – Defiro o pedido de cumprimento de 

sentença constante da petição de Id. 25745468. Intime-se o executado na 

forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo 

Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado 

Código. Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022353-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILYSSON MAYCO ALBUQUERQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-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: 

1022353-52.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

22395304. II – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco Daycoval S/A e 

como executado: Ailyson Mayco Albuquerque da Silva. III – Defiro o pedido 

de cumprimento de sentença constante da petição de Id. 24166144. 

Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 

523 do citado Código. Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em 

liquidar o seu débito, renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022353-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILYSSON MAYCO ALBUQUERQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022353-52.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

22395304. II – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco Daycoval S/A e 

como executado: Ailyson Mayco Albuquerque da Silva. III – Defiro o pedido 

de cumprimento de sentença constante da petição de Id. 24166144. 

Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 

523 do citado Código. Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em 

liquidar o seu débito, renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018440-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018440-28.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

26310647. II – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco Bradesco S/A e 

como executado: Silvério Maehler. III – Defiro o pedido de cumprimento de 

sentença constante da petição de Id. 25745468. Intime-se o executado na 

forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo 

Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado 

Código. Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022353-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILYSSON MAYCO ALBUQUERQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-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: 

1022353-52.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

22395304. II – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco Daycoval S/A e 

como executado: Ailyson Mayco Albuquerque da Silva. III – Defiro o pedido 

de cumprimento de sentença constante da petição de Id. 24166144. 

Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 

523 do citado Código. Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em 

liquidar o seu débito, renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018440-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018440-28.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

26310647. II – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco Bradesco S/A e 

como executado: Silvério Maehler. III – Defiro o pedido de cumprimento de 

sentença constante da petição de Id. 25745468. Intime-se o executado na 

forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo 

Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado 

Código. Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022353-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILYSSON MAYCO ALBUQUERQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-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: 

1022353-52.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

22395304. II – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco Daycoval S/A e 

como executado: Ailyson Mayco Albuquerque da Silva. III – Defiro o pedido 

de cumprimento de sentença constante da petição de Id. 24166144. 

Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 

523 do citado Código. Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em 

liquidar o seu débito, renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018440-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018440-28.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 
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de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

26310647. II – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco Bradesco S/A e 

como executado: Silvério Maehler. III – Defiro o pedido de cumprimento de 

sentença constante da petição de Id. 25745468. Intime-se o executado na 

forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo 

Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado 

Código. Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022353-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILYSSON MAYCO ALBUQUERQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-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: 

1022353-52.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

22395304. II – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco Daycoval S/A e 

como executado: Ailyson Mayco Albuquerque da Silva. III – Defiro o pedido 

de cumprimento de sentença constante da petição de Id. 24166144. 

Intime-se o executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 

523 do citado Código. Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em 

liquidar o seu débito, renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018440-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018440-28.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

26310647. II – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco Bradesco S/A e 

como executado: Silvério Maehler. III – Defiro o pedido de cumprimento de 

sentença constante da petição de Id. 25745468. Intime-se o executado na 

forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo Código de Processo 

Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado 

Código. Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018440-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018440-28.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

26310647. II – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco Bradesco S/A e 

como executado: Silvério Maehler. III – Defiro o pedido de cumprimento de 

sentença constante da petição de Id. 25745468. Intime-se o executado na 

forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código. Em 

havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, renove-se 

a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018440-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018440-28.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

26310647. II – Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos 

autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Banco Bradesco S/A e 

como executado: Silvério Maehler. III – Defiro o pedido de cumprimento de 

sentença constante da petição de Id. 25745468. Intime-se o executado na 

forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código. Em 

havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, renove-se 

a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014624-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOQUEBEDE BELIDO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014624-72.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Antes de 

analisar o pedido de penhora em contas do executado, ressalto que este 

não foi intimado para cumprir a sentença. Assim, o exequente deve 

providenciar a intimação do executado, pois este foi revel (certidão de ID 

5915156), nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523 do CPC, conforme 

decisão de ID 13773893. Após, certifique-se o necessário e retornem os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 04 de fevereiro de 
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2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004302-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA PEREIRA NUNES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1004302-51.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Cumpra a Secretaria a decisão proferida junto ao Id 28748286, pelo Juízo 

da Comarca de Primavera o Leste/MT, do bem indicado ao Id 28748284 

(pág. 2) e no endereço constante de Id 28748284 (pág. 1) com urgência, 

ficando desde já autorizado os benefícios do art. 212, do CPC. II - Indefiro 

por ora o pedido de arrombamento, tendo em vista a ausência dos 

requisitos constantes no art. 846, do CPC. III - Autorizo a utilização de 

reforço policial para cumprimento da ordem judicial, se necessário e 

autorizo também o cumprimento pelo Oficial de Justiça plantonista. IV - 

Comprovante do recolhimento das custas judicias junto ao Id 28767001 

(pág. 2) e da diligência do Sr. Oficial de Justiça ao Id 28767001 (pág. 1). 

Cumprida com êxito, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059264-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NASHA ESTEVAM DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1059264-58.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Intime-se novamente o requerente somente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Indefiro o 

pedido de Id 28037670, tendo em vista que a decisão de Id 27345964 

restou irrecorrida. III - Assim, concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para o 

requerente cumprir com o determinado no item I da decisão de Id 

27345964, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito, por se 

tratar de requisito para a propositura da presente demanda. Decorrido os 

prazos acima assinalados, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003397-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1003397-46.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 28748354 - pág. 2. 2. Ressaltando que a contestação 

acostada aos autos de Id 28719722, somente será apreciada após a 

execução da medida liminar. 3. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA 

VOLKSWAGEN, MODELO GOL TRENDLINE G6 1.0 12V, CHASSI 

9BWAG45U3JT061285, PLACA QCP9579, RENAVAM 01132930615, COR 

BRANCA, ANO 17/18, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 4. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 5. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 6. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 28748355 - pág. 2, para o devido cumprimento de 

mandado. 7. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 8. 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. 

9. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 04 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004535-48.2020.8.11.0041

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:

EDVANILSON DE LIMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1004535-48.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Compulsando os autos verifico 

que o aviso de recebimento da notificação extrajudicial acostada nos 

autos consta como “não há entrega domiciliar”, constante ao Id 28814080 

– pág. 2. Bem como, o requerente acostou instrumento de protesto junto 

ao Id 28814082, intimando o requerido por meio de Edital publicado em 

jornal eletrônico. Assim sendo, intime-se o requerente para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos a comprovação da 

tentativa de notificação do requerido (via postal, com aviso de 

recebimento) no endereço da exordial, sob pena de extinção e 

arquivamento. A constituição em mora do requerido é requisito 

indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060701-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 259 de 270



Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE RODRIGUES (REU)

UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO CIVIL 

EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1060701-37.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial de Id 27768069. 2. Citem-se os devedores para 

pagamento do débito, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do 

pagamento de custas processuais. 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. 4. Comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 27768070, para o devido cumprimento 

de mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017023-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE ASSIS CHERMONT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1017023-89.2019.8.11.0002. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que o endereço apresentado na exordial 

de Id 25948746, é distinto do informado no contrato constante de Id 

25948764. Diante disso, intime-se o requerente para emendar a inicial, 

sanando-se a divergência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. II - Indefiro o pedido de Id 28224404, tendo em 

vista que a decisão de Id 27276369 restou irrecorrida. Isto posto, intime-se 

o requerente para cumprir com o determinado no item II da decisão de Id 

27276369, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008607-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA FRANCISCA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1008607-83.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que o bem foi apreendido em poder 

terceiro, conforme Auto de Busca e Apreensão e Depósito ao Id 13729162 

– pág. 3 II - Indefiro o pedido de citação por edital vindo ao Id 27733130, 

tendo em vista que a requerida foi devidamente citada, via Carta 

Registrada com Aviso de Recebimento, consoante Id 28655467, e, assim, 

declaro a requerida citada. III - Isto posto, aguarde-se o decurso do prazo 

para defesa na secretaria e após certifique-se o necessário e retornem 

os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060608-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MIQUELINA DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1060608-74.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 27706703. 2. Cite-se a executada para pagar 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. 3. 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. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar a executada, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por 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. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 7. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto aos Id 27706702, para o devido cumprimento de mandado. 

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. MJ/Cuiabá, 

04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060706-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL-COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA (EXECUTADO)

BRAULIO TIAGO SILVA CASOLA (EXECUTADO)

ANTONIO BRAULIO CASOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1060706-59.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 27705811. 2. 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. 3. 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. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar os executados, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 
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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. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 27705812 - pág. 1, para o devido cumprimento de mandado. 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. Le/Cuiabá, 

04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006234-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-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: 

1006234-11.2019.8.11.0041. REQUERENTE: EMILIO PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: BANCO AGIBANK S/A Sentença Vistos etc. Emilio Pereira 

Leite devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente Ação 

Revisional de Cláusula Contratual c/c Tutela Antecipada de Evidência em 

desfavor de Banco Agibank S/A, igualmente qualificado e representado, 

alegando em suma o que segue. Afirma o requerente que firmou com o 

requerido em 27/08/2018 um contrato de empréstimo no valor de R$ 

2.148,34 a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 545,35. Porém, afirma 

que há incidência no contrato de juros remuneratórios abusivos acima da 

taxa média de mercado. Em sede de tutela antecipada requer seja deferida 

a consignação do valor que entende incontroverso, que o requerido se 

abstenha de incluir o nome do requerente junto aos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito, a inversão do ônus da prova e a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. No mérito, pleiteou sejam julgados totalmente 

procedentes os pedidos, com a revisão do contrato e limitação dos juros 

abusivos na taxa média de mercado, com a condenação do requerido ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios. Protestou por 

todos os meios de prova em direito admitidos, deu a causa o valor de R$ 

2.274,70 (dois mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta centavos). 

Com a inicial vieram os documentos. Em decisão junto ao ID 18053460, 

foram concedidos os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da 

prova, determinada a citação do requerido, exclusão de seu nome dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e deferida a antecipação de 

tutela, com a consignação em juízo pela requerente das parcelas 

recalculadas cm os juros remuneratório limitados à taxa de mercado 

indicada pelo requerente de 6,85% ao mês, no valor mensal de R$ 285,10 

e, se vencidas, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, correção 

monetária calculada pelo INPC e multa de 2%. O requerido, regularmente 

citado, apresentou contestação junto ao ID 20372894 e documentos de 

ID’s 20372898 e 2032897, tempestivamente (certidão ID 20596923). Arguiu 

em sede de preliminar a inépcia da inicial pela impossibilidade de 

formulação de pedido genérico, pleiteando assim a extinção da ação sem 

julgamento de mérito. No mérito, argumentou que inexiste abusividade no 

contrato firmado entre as partes, da autonomia de vontade do requerente 

em contratar com o requerido, da legalidade de todos os encargos e 

tarifas contratadas, não cabendo a devolução em dobro, e, por fim, 

pleiteou a improcedência da ação, condenando o requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 

Devidamente intimado, o requerente não apresentou Impugnação à 

Contestação, consoante ID 21464649. Intimadas as partes a especificarem 

as provas que ainda pretendessem produzir, o requerido informou o 

interesse na formalização de acordo e o requerente pleiteou o julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de ação de revisão de contrato de 

empréstimo pessoal com pedido de tutela antecipada, na qual o requerente 

alegou que há incidência indevida no contrato de juros remuneratórios. 

Compulsando os autos, verifica-se a nomenclatura correta e atual do 

requerido é BANCO AGIBANK S/AA, consoante informação constante de 

ID 20372894 – pág. 02, devendo assim constar no polo passivo da 

demanda. 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, passo ao exame das preliminares arguidas. Das 

preliminares Da carência de ação pela falta de interesse de agir Com 

relação à preliminar de carência de ação, deve ser afastada, pois o 

cumprimento integral do contrato não impede a revisão de suas cláusulas, 

até porque o fundamento para tal pleito reside na ilegalidade de algumas 

cláusulas contratuais. A esse respeito, a Súmula 286 do STJ assevera 

que a renegociação de contrato bancário não impede a revisão de 

eventuais ilegalidades dos contratos anteriores e, segundo orientação 

majoritária do referido Tribunal, a possibilidade de revisão de contratos 

bancários também se estende a contratos extintos pela quitação, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS 

PELO PAGAMENTO. SÚMULA 286/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

POSSIBILIDADE. 1.- "Ambas as Turmas integrantes da Segunda Seção 

desta Corte Superior já manifestaram o entendimento segundo o qual a 

possibilidade de revisão de contratos bancários permitida pela Súmula 

286/STJ se estende também a situações de extinção contratual 

decorrentes de quitação (AgRg no AgRg no REsp 933.221/RS, Relatora 

Min.ª MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 16.11.2010). (...)” (AgRg no AREsp 

16.420/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

15/09/2011, DJe 03/10/2011)” Logo, não se evidencia a alegada carência 

de ação, por ausência de interesse processual, porquanto a medida 

judicial requerida atende ao binômio necessidade-utilidade. Deste modo 

REJEITO a preliminar arguida. Passo agora à análise do mérito da presente 

ação. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme 

decisão constante de ID 18053460, tenho como incidente o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários, invertendo o ônus 

probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e jurídica do 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. Do mérito Inicialmente, destaco que a revisão 

contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão 

de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por 

essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia. 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 
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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, os juros 

remuneratórios incidentes sobre os contratos firmados pelas partes estão 

estipulados em 21%, consoante se extrai do contrato juntados à inicial, 

razão pela qual imperiosa a limitação pretendida no caso em tela, pois 

flagrante a onerosidade e abusividade na pactuação desse encargo. 

Assim, limito os juros remuneratórios do contrato de empréstimo firmado 

entre a partes a 6,85% ao mês. 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 do banco réu em reparar os prejuízos sofridos 

pela requerente. Nesse sentido o TJDF: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

COBRANÇA INDEVIDA. VÍCIO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

ART. 42 DO CDC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora foi cobrada indevidamente, em razão de várias 

transações não autorizadas por ela e que haviam sido lançadas na fatura 

de seu cartão de crédito. O d. Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente 

procedentes os pedidos, para condenar o réu ao pagamento da quantia de 

R$ 4.583,32 (quatro mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e dois 

centavos), a título de repetição do indébito. O recorrente, em sede 

recursal, alega que não houve defeito na prestação do serviço, sendo 

incabível a restituição em dobro. Por fim, defende que os juros de mora 

nas condenações por danos morais são devidos a partir da sua fixação. 

A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico 

autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de 

proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, da Constituição Federal). A teoria 

do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do 

Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de 

produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação 

jurídica, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa da 

consumidora. Nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é 

do fornecedor, o qual não demonstrou haver qualquer causa excludente 

da responsabilização, as quais romperiam com o nexo de causalidade 

entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor. O art. 42, § 

único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe: "o consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável." Cumpre destacar que não 

há se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, 

porquanto basta a falha na prestação do serviço, consubstanciada na 

cobrança indevida (ato ilícito) do fornecedor a ensejar a reparação. 

Quanto à impugnação relativa aos juros de mora referentes à reparação 

por danos morais, essa não merece prosperar haja vista a inexistência de 

condenação em danos morais. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso e mantenho a r. sentença recorrida. Vencida a parte recorrente, 

deverá arcar com custas processuais, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099, de 

26 de setembro de 1995. Sem honorários advocatícios, haja vista a 

ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o art. 46 da Lei nº 

9.099, de 26 de setembro de 1995.” (Acórdão n. 574198, 

20110111794792ACJ, Relator HECTOR VALVERDE SANTANA, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

20/03/2012, DJ 23/03/2012 p. 266) “AGRAVO REGIMENTAL EM 

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - DÉBITO 

INDEVIDO DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA - REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - VIABILIDADE - PAGAMENTO EM DOBRO - CABIMENTO. 1. 

Reputando-se as razões do apelo improcedentes e encontrando-se estas 

em confronto com jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça e do 

Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o disposto no art. 557 do Código de 

Processo Civil, negando-se provimento de plano ao recurso. 2. Em face da 

ausência de amparo legal e contratual capaz de justificar o desconto de 

valores na conta na conta-corrente do consumidor, mostra-se devida a 

devolução em dobro, consoante inteligência do parágrafo único do artigo 

42 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo regimental conhecido e 

não provido.” (Acórdão n. 584937, 20110110133405APC, Relator J.J. 

COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, julgado em 02/05/2012, DJ 

10/05/2012 p. 141) Com isso, pode-se concluir que a falta do cumprimento 

desta obrigação fere o princípio da boa-fé e o da justiça contratual que 

devem prevalecer nos contratos de relação de consumo. Com a revisão 

do encargo abusivo cobrado no período de normalidade contrato (juros 

remuneratórios), cabe a devolução dos valores cobrados e pagos pela 

requerente, valores estes a serem apurados e a ser devidamente 

corrigidos, na forma dobrada, compensando-se a quantia final com seu 

débito, se houver. DISPOSITIVO Em face do exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação que Emílio 

Pereira Leite move em face de Banco Agibank S/A, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, e, de consequência, determino a revisão do contrato de n. 

1211623813, nos seguintes termos: 1. Limito os juros remuneratórios no 

patamar de 6,85% ao mês, no mencionado contrato de n. 1211623813; 2. 

Determino a restituição, na forma dobrada, do valor a ser apurado pelo 

pagamento efetuado a maior pela requerente, diante da cobrança abusiva 

de juros remuneratórios no período da normalidade contratual, acrescidos 

de correção monetária pelo INPC desde a data da ocorrência de cada 

respectivo desconto, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir 

da citação, deve-se ainda proceder à compensação se houver débito da 

requerente do referido contrato. 3. Torno definitiva a tutela antecipada e 

determino a exclusão de qualquer anotação em nome do requerente 

efetuada pelo requerido. 4. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo 

com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, 

ambos do Código de Processo Civil. 5. Traga ainda o Banco requerido, em 

05 (cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao levantamento, seu 

nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o 

artigo 10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP. Após, renove-se a conclusão 

para expedição do competente alvará para levantamento da quantia 

depositada nestes autos em favor do Banco requerido, para abatimento do 

saldo devedor da requerente. A liquidação de sentença deverá obedecer 

aos parâmetros desta decisão. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos 

autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 04 de fevereiro 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016039-90.2016.8.11.0041

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:

ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ROZANE DE FATIMA MONTANA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-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. 

1016039-90.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial movida por Banco do Brasil S/A em face de 

Rofam’s Importadora e Distribuidora de Perfumes e Cosméticos Ltda – Epp 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106715/2/2020 Página 262 de 270



e Rozane de Fatima Montana Silva Almeida. Diante da manifestação da 

parte executada, bem como dos documentos constantes dos autos, junto 

aos ID’s 21429763 a 21429775, verifico que nos autos da Ação de 

Recuperação Judicial houve o cumprimento das obrigações assumidas, 

pois inserido o débito no plano da recuperação judicial devidamente 

homologado. O exequente pleiteou o prosseguimento da demanda em face 

dos devedores solidários. Entretanto, considerando-se que o débito aqui 

discutido se encontra devidamente habilitado no rol do plano de 

recuperação judicial homologado e está sendo adimplido, bem ainda, que a 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores, os 

existentes a data do pedido, ainda que não vencidos e obriga a todos os 

credores, ressalva feita aos fiscais, conforme art. 59, caput, “O plano de 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e 

obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das 

garantias”, tenho que a presente ação perdeu seu objeto. Assim, julgo e 

declaro extinto a presente execução, pela evidente perda do seu objeto, 

consoante o art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno o Banco 

exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, 

aplicando-se o princípio da causalidade, conforme entendimento 

pacificado deste E. Tribunal de Justiça. 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, 04 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060775-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE WILLIAN MAURI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1060775-91.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco RCI Brasil S.A 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de André Willian Mauri, no 

entanto, requereu ao Id 28099217, desistência do feito, mediante notícia de 

regularização do contrato. 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. Deixo de 

oficiar a Central de Mandados, tendo em vista que não houve expedição 

de mandado de busca e apreensão e citação nestes autos. Custas e 

taxas judiciais de distribuição encontram-se pagas, conforme 

comprovante ao Id 27606439. Custas remanescentes, se houver, deverão 

ser arcadas pela parte autora, tendo em vista a não citação do requerido. 

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. MJ/Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009152-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILCINEIA DE SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (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: 1009152-85.2019.8.11.0041. Vistos etc. Ilcineia de Souza 

Ferreira propôs ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais em 

face Banco Bradesco Financiamentos S/A, pleiteando, em suma, a 

consignação em pagamento de parcelas em atraso e a revisão do contrato 

de financiamento celebrado entre as partes. Compulsando detidamente os 

autos, constatou o Juízo a ausência de documentos necessários à 

propositura da ação de revisão contratual, em específico do contrato 

firmado entre as partes. Com efeito, além de postular pela consignação 

das parcelas em atraso, a autora pediu a revisão do contrato, 

questionando a cobrança supostamente indevida de emissão de boleto 

bancário, bem ainda, fosse expurgada a capitalização mensal dos juros e 

que os juros fossem ajustados no patamar da taxa SELIC. Consoante 

decisão constante do Id 24219698 determinou o Juízo que a requerente 

emendasse a inicial, trazendo aos autos o contrato firmado entre as 

partes possibilitando a análise das cláusulas que alega abusivas. Com 

efeito, observa-se que é inviável a apresentação de documentos pelo 

requerido, quando a requerente desconhece o que está a pedir em juízo. 

Entretanto, a requerente não cumpriu a determinação judicial, deixando de 

proceder à emenda determinada, consoante se verifica da certidão de Id 

25471456. Conforme determina o § 2º do art. 330 do Código de Processo 

Civil, nas ações cujo objeto for a revisão de empréstimo, como é o caso 

dos autos, deverá a parte autora, além de discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais aquela que pretende controverter, 

quantificar o valor incontroverso do débito. Portanto, deve a parte autora 

trazer aos autos o contrato, indicando as cláusulas que pretende revisar, 

uma vez que ausente tal documento, demonstra desconhecer o que está a 

pedir. Desta forma, oportunizado à parte autora sanar a irregularidade, 

emendando a inicial, não o fez, acabando por ensejar a extinção do feito, 

diante da inépcia da inicial. Assim, tendo em vista o não cumprimento da 

emenda à inicial, deixando a requerente de adequar sua exordial, 

conforme preconiza os artigos 282, III e 284, todos do CPC/73, bem como 

Súmula n. 381 do STJ, incorreu no indeferimento da inicial. Logo, não 

havendo nos autos os documentos necessários para prosseguimento e 

julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela requerente, no entanto, obrigação esta 

que ficará suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

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. M/Cuiabá, 04 de fevereiro 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: 1023877-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT6232-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. 

1023877-16.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Diante do termo de 

acordo de ID 27803592, devidamente assinado pelas partes, bem como do 

termo de restituição do bem ao requerido, homologo o mesmo, para que 

surtam os devidos e legais efeitos, declarando as partes satisfeitas. Julgo 

e declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II 

do CPC. Honorários advocatícios, conforme entabulado no acordo, e 

eventuais custas remanescentes serão arcadas pelo requerido Fernando. 

Ante à renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. 

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 04 
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de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060386-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JUNIOR ALMEIDA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1060386-09.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Daycoval S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Enio Junior Almeida 

Martins, no entanto, requereu ao Id 28090988, desistência do feito. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de 

oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. 

No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de Id 28090988, por 

se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da 

própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Deixo de oficiar à Central de Mandados para devolução de 

mandado, tendo em vista que não houve decisão deferindo a liminar de 

busca e apreensão. Custas remanescentes, estas se houver, deverão 

ser arcadas pela parte autora. 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. 

Le/Cuiabá, 04 de fevereiro 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: 1059596-25.2019.8.11.0041

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:

ALCIONE MORETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1059596-25.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Itaucard S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Alcione Moretti, no 

entanto, requereu ao Id 27769532, desistência do feito. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN 

(RENAJUD), tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. No tocante ao 

pedido de baixa do gravame do veículo de Id 27769532, por se tratar de 

averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da própria 

alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Deixo de oficiar à Central de Mandados para devolução de 

mandado, tendo em vista que não houve decisão deferindo a liminar de 

busca e apreensão. Custas remanescentes, estas se houver, deverão 

ser arcadas pela parte autora. 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. 

Le/Cuiabá, 04 de fevereiro 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: 1059646-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUCIMAR TITO CASSEMIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1059646-51.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Aucimar Tito Cassemiro, no entanto, requereu ao Id. 27702622, 

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. MJ/Cuiabá, 04 de fevereiro 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: 1021735-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DORILEO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO OAB - MT12760-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-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: 1021735-39.2018.8.11.0041. Vistos etc. Maria Conceição 

Dorileo Figueiredo ajuizou Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c 

Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência em face de Banco do Brasil 

S/A. Afirmou a requerente que é servidora pública aposentada e também 

recebe pensão por morte de seu marido e que o requerido realiza 

descontos de empréstimos consignados em sua folha de pagamento e 

também em conta corrente, e que estes deveriam ser realizados em folha 

de pagamento, respeitando o limite legal de 30% (trinta por cento) da sua 

renda líquida. Requereu, em sede de tutela antecipada, a limitação dos 

descontos mensais de parcelas referentes aos contratos de empréstimos 

para o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova. No mérito pleiteou a procedência da ação, com a revisão do 

contrato, questionando a capitalização mensal dos juros e os juros 

remuneratórios acima da taxa média de mercado, a limitação dos 

descontos em 30% (trinta por cento) da aposentadoria/pensão, bem como 

a condenação do requerido ao ressarcimento por danos morais sofridos e 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Protestando pelos meios de prova admitidos, deu à causa o valor de R$ 

57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Com a inicial, acostou documentos. 

Na decisão proferida no Id 14264840, foram concedidos à requerente os 

benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus da prova, indeferido o 

pedido de tutela antecipada e determinada a citação do requerido. 

Regularmente citado, o requerido compareceu na petição de Id 15061225, 

apresentando contestação. Em sua defesa, alegou preliminarmente, a 

carência da ação por falta de interesse de agir. Argumentou a 

impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça em favor da autora. 

Adentrando ao mérito refutou os argumentos da autora, pedindo ao final 

que a ação seja julgada improcedente. Acostou à defesa documentos. 

Devidamente intimada a requerente para apresentar impugnação à 

contestação, compareceu na petição de Id 16900944. Pela decisão de Id 

22646197 foram as partes devidamente intimadas a especificarem as 

provas que ainda pretendiam produzir, tendo apenas a parte autora 

manifestado, pedindo a realização de perícia contábil, deixando o banco 

de manifestar, conforme certidão de Id 24582557. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisão 
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contratual promovida por Maria Conceição Dorileo Figueiredo em face de 

Banco do Brasil S/A, na qual a requerente pleiteia a revisão de contratos 

firmados entre as partes. Afirmou a requerente que é servidora pública 

aposentada e também recebe pensão por morte de seu marido e que o 

requerido realiza descontos de empréstimos consignados em sua folha de 

pagamento e também em conta corrente, e que estes deveriam ser 

realizados em folha de pagamento, respeitando o limite legal de 30% (trinta 

por cento) da sua renda líquida. Questionou os seguintes contratos 

firmados com o banco: sob nº 886947676 BB Crédito Renovação, taxa de 

juros remuneratórios de 1,97% a.m e 26,37% a.a, tendo como valor da 

prestação R$ 1.419,74, tendo como valor financiado: R$ 58.887,33. O 

contrato sob nº 872419589 BB Crédito Renovação, taxas de juros 

remuneratórios de 4,05 % a.m e 61,02 % a.a, valor da prestação R$ 

1.901,18, tendo como valor financiado R$ 41.494,19. Bem como, o 

contrato de nº 876970988 BB Crédito Renovação, com taxa de juros 

remuneratórios de 2,29 % a.m e 31,21% a.a, com valor da prestação R$ 

173,16 e valor financiado R$ 5.533,72. E o contrato de nº 907950436 BB 

Crédito Salário com taxa de juros de 3,86% a.m e 57,53% a.a., com valor 

da prestação R$ 1.468,67 e valor financiado de de $ 35.424,86. Na 

decisão proferida no Id 14264840, foram concedidos à requerente os 

benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus da prova, indeferido o 

pedido de tutela antecipada e determinada a citação do requerido. 

Regularmente citado, o requerido compareceu na petição de Id 15061225, 

apresentando contestação. - Da preliminar de falta de interesse de agir Em 

sua defesa, alegou o banco requerido preliminarmente a carência da ação 

por suposta falta de interesse de agir. Inconsistente a preliminar. Com 

efeito, entendo presente o interesse processual, porquanto a medida 

judicial requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Ademais, 

entendo que é perfeitamente possível o pedido de revisão do contrato, na 

medida em que a parte se vê diante da necessidade de recorrer ao poder 

judicante na busca de proteção a um direito seu pretensamente violado, 

utilizando para isso do procedimento processual adequado, não havendo 

assim porque falar em carência da ação, por inépcia da inicial. Logo, não 

se evidencia a alegada carência de ação, por ausência de interesse 

processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio - 

necessidade-utilidade. Deste modo rejeito a preliminar arguida. - Da 

impugnação ao deferimento da gratuidade à autora Em sua defesa, 

impugnou o banco requerido o deferimento da gratuidade à autora, 

aduzindo que a mesma não comprovou seu estado de necessidade. 

Tenho que seu argumento não merece guarida. Inicialmente, verifico 

dentre os documentos acostados pela autora, especificamente o de Id 

14238299, qual seja, a Declaração de Hipossuficiência, entendo que goza 

a declaração de miserabilidade acostada de presunção relativa de 

veracidade que deve ser desconstituída por prova robusta e cabal. Com 

efeito, em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Ademais, observo que quando da análise 

dos argumentos do autor na exordial entendeu o Juízo ser a mesma 

beneficiária da gratuidade da justiça, deferindo-lhe o pedido na decisão de 

Id 14264840, passando a decisão irrecorrida. Além disso, a matéria 

deveria ser alegada em incidente processual, em peça específica para 

esse questionamento, que seria autuado em apartado. Logo, o pedido do 

requerido não merece prosperar. - Da prova pericial Apesar dos 

argumentos da requerente acerca da necessidade da realização de 

perícia técnica, a fim de aferir a existência de cláusula abusiva, entendo 

desnecessária a prova pericial pleiteada, para fins de aferição da quantia 

cobrada indevidamente nas cláusulas abusivas questionadas. Uma vez 

que as cláusulas deverão ser examinadas na análise de mérito da 

sentença, para em sendo verificada abusiva, ser extirpada ou alterada. 

Ademais, a perícia solicitada seria inútil nesta fase processual, à medida 

que os cálculos deverão ser refeitos na fase de liquidação da sentença. 

Assim, rejeito a realização de perícia técnica postulada pelo requerente. 

MÉRITO 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. Passo 

à análise do mérito da presente ação. Da aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor Conforme já determinado na decisão de Id 14264840, 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.º 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que 

a revisão contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da 

pretensão de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, 

e que por essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - 

Dos juros remuneratórios A respeito dos juros remuneratórios, seguindo a 

orientação firmada no âmbito do Egrégio STJ que consolidou sua 

jurisprudência no sentido de que os juros remuneratórios devem observar 

a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Neste 

sentido, cito o precedente da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297/STJ. (...) 

AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% 

AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA LEI DE USURA. INCIDÊNCIA 

DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. INEXISTÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS PARTES EM 

RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E 

REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL 

ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA 

COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS TERMOS DO 

CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. APLICAÇÃO DA 

TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ, AgRg no Ag 

967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) Nesse sentido, trago à baila 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E EMPRESTIMO. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei n. 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às instituições financeiras, 

portanto, aplica-se aos contratos de empréstimo. Súmula nº 297 do STJ. 

No entanto, a sua aplicação depende da comprovação de abusividade. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade da limitação da cobrança de 

juros remuneratórios, quando comprovada a abusividade. Contrato não 

juntado aos autos. Limitação à taxa média do mercado na data da 

contratação. (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70037488640, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/04/2011). 

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) 

Possibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado na época da contratação, nos moldes do julgamento do REsp 

nº1.061.530 do STJ, representativo da controvérsia (art. 543-C, com a 

redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 296 do STJ. Todavia, na 

situação concreta, as taxas aplicadas nos empéstimos eram menores do 

que a taxa média de mercado à época. Abusividade dos encargos não 

caracterizada. E, não juntado o instrumento contratual da conta-corrente, 

deve ser observada a taxa média de mercado, até o limite contratual. (...) 

Apelo do banco provido parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2011). O teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às 

taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras 

não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser 

limitados ao percentual de 12% ao ano. Ainda, tenho que deve o julgador, 

em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no 

contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, 

praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem 

exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, 

do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como 

parâmetro e não como limite. - Do contrato de n. 886947676 BB Crédito 

Renovação No caso do contrato firmado entre as partes em 02/08/2017, 

de n. 886947676, questionado pela autora, acostado no Id 14238327, pág. 

01, tenho que não merece guarida seus argumentos. Aduziu a autora que 
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a taxa de juros remuneratórios incidentes foi de 1,97% a.m. e 26,37% a.a., 

tendo como valor da prestação R$ 1.419,74 e como valor financiado: R$ 

58.887,33. Taxas de juros Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO DO 

NORDESTE DO BRASIL S.A. 0,07 0,82 2 BCO ALFA S.A. 1,50 19,53 3 

FINANC ALFA S.A. CFI 1,64 21,55 4 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,72 

22,77 5 BANCO BARI S.A. 1,84 24,47 6 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,86 

24,75 7 BANCOOB 1,87 24,84 8 BANCO INTER 1,88 25,04 9 BCO 

BANESTES S.A. 1,90 25,32 10 BCO CCB BRASIL S.A. 1,90 25,40 11 

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. 1,91 25,47 12 BCO DO BRASIL S.A. 1,91 

25,48 13 BCO BRADESCO S.A. 1,92 25,68 14 BCO ARBI S.A. 1,93 25,79 

15 BRB - CFI S/A 1,93 25,82 16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,94 25,95 

17 BCO SAFRA S.A. 1,97 26,40 18 BCO BRADESCO FINANC. S.A. 1,99 

26,70 19 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,01 26,98 20 PARANA BCO 

S.A. 2,02 27,17 21 BANCO PAN 2,07 27,83 22 BRB - BCO DE BRASILIA 

S.A. 2,07 27,88 23 BCO CETELEM S.A. 2,08 28,03 24 BCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2,09 28,18 25 BCO VOTORANTIM S.A. 

2,10 28,24 26 SENFF S.A. - CFI 2,15 29,10 27 BCO DAYCOVAL S.A 2,15 

29,10 28 SANTINVEST S.A. - CFI 2,20 29,80 29 BCO DO EST. DO PA S.A. 

2,30 31,43 30 CCB BRASIL S.A. - CFI 2,30 31,44 31 BCO DO EST. DE SE 

S.A. 2,34 32,05 32 PARATI - CFI S.A. 2,54 35,11 33 BCO INDUSTRIAL DO 

BRASIL S.A. 2,59 35,83 34 ITAÚ UNIBANCO S.A. 2,70 37,67 35 SOCINAL 

S.A. CFI 3,54 51,83 36 FACTA S.A. CFI 5,32 86,31 37 PORTOCRED S.A. - 

CFI 5,56 91,35 Da análise dos dados acima expostos, verifico que, no 

caso concreto, inexiste a alegada abusividade dos juros pactuados, pois, 

como dito, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de 

limite, sendo que os juros contratados não destoam da média praticada 

pelo mercado, não havendo taxa maior que o dobro da média, o que 

caracterizaria a abusividade, sendo que a diferença da taxa mensal é de 

pouco mais de um ponto percentual e a anual de doze pontos percentuais. 

Assim, referente ao contrato de n. 886947676, mantenho os juros 

remuneratórios em 1,97% ao mês. - Do contrato de n. 872419589 BB 

Crédito Renovação No caso do contrato de n. 872419589, firmado entre 

as partes em 04/08/2016, os juros remuneratórios incidentes sobre o 

contrato firmado entre as partes foram estipulados em 4,05 % a.m. e 61,02 

% a.a., valor da prestação R$ 1.901,18 e como valor financiado R$ 

41.494,19. Taxas de juros Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO BMG 

S.A. 1,40 18,14 2 BANCOOB 1,60 21,03 3 BCO ALFA S.A. 1,72 22,74 4 

FINANC ALFA S.A. CFI 1,79 23,66 5 BRB - CFI S/A 1,81 23,98 6 BCO 

SAFRA S.A. 1,84 24,49 7 BCO BANESTES S.A. 1,88 25,11 8 KIRTON 

BANK 1,91 25,49 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,92 25,67 10 BCO 

BRADESCO S.A. 1,92 25,69 11 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,94 

25,87 12 PARANA BCO S.A. 1,97 26,44 13 BCO ARBI S.A. 1,98 26,50 14 

BANCO BARI S.A. 2,00 26,76 15 BCO VOTORANTIM S.A. 2,00 26,86 16 

BCO DO BRASIL S.A. 2,04 27,40 17 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 2,04 

27,43 18 BANCO PAN 2,11 28,41 19 BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. 2,11 

28,42 20 BCO CCB BRASIL S.A. 2,15 29,13 21 BCO DO ESTADO DO RS 

S.A. 2,16 29,20 22 BCO BS2 S.A. 2,17 29,32 23 SANTINVEST S.A. - CFI 

2,21 29,98 24 BCO BRADESCO FINANC. S.A. 2,22 30,21 25 BCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2,23 30,37 26 BCO DO EST. DE SE S.A. 

2,25 30,64 27 BCO DO EST. DO PA S.A. 2,26 30,74 28 BCO MERCANTIL 

DO BRASIL S.A. 2,28 31,02 29 BCO CETELEM S.A. 2,29 31,18 30 BANCO 

INTER 2,32 31,69 31 BCO DAYCOVAL S.A 2,35 32,22 32 ITAÚ UNIBANCO 

S.A. 2,57 35,51 33 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 2,62 36,38 34 CCB 

BRASIL S.A. - CFI 2,67 37,19 35 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,71 37,80 

36 PORTOCRED S.A. - CFI 5,17 83,04 37 FACTA S.A. CFI 6,82 120,78 Da 

análise dos dados acima expostos, verifico que, no caso concreto, existe 

a alegada abusividade dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média 

utilizada como parâmetro indicou que os juros contratados destoam da 

média praticada pelo mercado à época da contratação, na modalidade 

contratada, sendo desta forma, coerente a limitação dos juros. Assim, 

referente ao contrato de n. 872419589, limito os juros remuneratórios em 

2,30% ao mês. - Do contrato de n. 876970988 No que se refere ao 

contrato de n. 876970988 BB Crédito Renovação, que indica a autora na 

exordial ter sido firmado, com juros remuneratórios incidentes estipulados 

em 2,29% ao mês e 31,21% ao ano, com valor da prestação R$ 173,16 e 

valor financiado R$ 5.533,72. Apesar dos argumentos da autora, verifico 

que não acostou aos autos cópia do contrato ou qualquer documentação 

que permita verificar o percentual dos juros contratados, de forma que 

deixo de proceder à análise do pedido de revisão do referido contrato, 

uma vez que não foi possível apurar as cláusulas do contrato. - Do 

contrato de n. 907950436 No caso do contrato de n. 907950436, BB 

Crédito Renovação, afirmou a autora na exordial que os juros 

remuneratórios contratados, foram estipulados em 3,86% ao mês e 

57,53% ao ano, com valor da prestação R$ 1.468,67 e valor financiado de 

$ 35.424,86. Novamente apesar dos argumentos da autora, verifico que 

não acostou aos autos cópia do contrato ou qualquer documentação que 

permita verificar o percentual dos juros contratados, de forma que deixo 

de analisar a abusividade arguida e afasto o pedido de revisão do referido 

contrato, uma vez que não foi possível apurar as cláusulas do contrato. - 

Da capitalização dos juros In casu, em relação aos contratos 

questionados pela autora, passo à análise apenas e tão somente dos 

contratos de n. 886947676 BB Crédito Renovação e 872419589 BB 

Crédito Renovação, que foram os contratos que a autora fez juntada da 

documentação necessária para análise das cláusulas contratuais. Os 

outros dois contratos questionados, 907950436, BB Crédito Renovação e 

876970988 BB Crédito Renovação, não foi possível aferir a abusividade 

arguida, uma vez que a autora não fez juntada de cópia dos contratos. 

Assim, no tocante ao contrato de n. 886947676 BB Crédito Renovação, 

firmado entre as partes em 02/08/2017, tendo ajustado que a taxa de juros 

remuneratórios incidentes foi de em 4,05 % ao mês e 61,02 % ao ano, 

valor da prestação R$ 1.901,18 e como valor financiado R$ 41.494,19. 

Também fica claro a incidência da prática de anatocismo, isto em 

decorrência da diferença operada dos juros mensalmente contratados e 

os anuais, sendo os juros mensais de 4,05% ao mês e os anuais de 

61,02% ao ano, conforme se verifica do contrato firmado entre as partes, 

acostado à exordial. Assim, em ambos, fica claro a incidência da prática 

de anatocismo, isto em decorrência da diferença operada dos juros 

mensalmente contratados e os anuais na taxa nominal. Em relação à 

capitalização dos juros, constata-se conforme o disposto na Medida 

Provisória nº 1.963-17, revigorada pela MP nº 2.170-36 e ainda vigente por 

força do artigo 2º da EC nº 32/2001, a capitalização com periodicidade 

inferior a uma ano é plenamente permitida desde que expressamente 

pactuada. Desta forma, quando o contrato for posterior à 31/03/2000 e 

houver expressamente pactuado acerca da periodicidade da capitalização 

dos juros, é possível a sua cobrança em período inferior ao anual. Quanto 

à verificação da contratação da capitalização o STJ já consolidou em 

julgamento de Recurso Especial Repetitivo (973.827), que qualquer dos 

termos utilizados para referenciar a capitalização é capaz de expressar a 

sua contratação, inclusive o simples cálculo aritmético que constate que a 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é o suficiente para 

permitir a sua cobrança. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada'.(...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei Assim, mantenho em ambos os 

contratos questionados, de n. 886947676 BB Crédito Renovação e 

872419589 BB Crédito Renovação, a capitalização na forma contratada. - 

Da repetição do indébito 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 reconhecida 

a cobrança de tarifas ou 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 
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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). 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 da repetição de 

indébito, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. Dos descontos consignados: Limitação de 30% A requerente, 

por ter os descontos em folha de pagamento, pleiteou a limitação em 30% 

do seu vencimento. Da documentação acostada verifico que a autora 

trouxe aos autos extratos de sua conta corrente, indicando o recebimento 

de sua remuneração junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, 

recebido em 0/04/2018, no valor de R$ 3.597,43, Id. 14238322. No tocante 

ao pedido da autora, cumpre esclarecer que perfilho do entendimento 

jurisprudencial sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da 

validade da cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento do 

empregado ou servidor da prestação do empréstimo contratado, “que não 

pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência 

da avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o 

mutuário” (REsp 728.563/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ 8.6.05). 

Observa-se que a concessão da medida para que os descontos em folha 

de pagamento sejam efetuados até o montante de 30% dos vencimentos 

líquidos da requerente não trará nenhuma consequência irreparável ao 

banco requerido Neste mesmo sentido manifesta a jurisprudência: DIREITO 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO 

PROVIDO. 1. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e o 

princípio da razoabilidade, mostram-se excessivos, na hipótese, os 

descontos referentes às consignações em folha de pagamento em valor 

equivalente a 50% da remuneração líquida do recorrente, de modo que lhe 

assiste razão em buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que 

assegura tanto o adimplemento das dívidas como o sustento de sua 

família. 2. Recurso ordinário provido. (STJ RMS 21380/MT, Rel. Ministro 

ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 30/08/2007, DJ 

15/10/2007 p. 300) ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA. 

REMUNERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FALSIDADE IDEOLÓGICA. 

RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. SUSPENSÃO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não tem direito à indenização por 

transferência o militar que, fazendo uso de declaração ideologicamente 

falsa, deixa de fixar residência na localidade indicada. Restituição de 

valores pagos que, por indevidos, não pode ser tida como ilegal. 2. 

Desconto que não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) da 

remuneração dos impetrantes, até a total quitação do débito, face ao 

caráter alimentar atribuído aos vencimentos do servidor. 3. Segurança 

parcialmente concedida. (STJ MS 5.814/DF, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/02/2001, DJ 12/03/2001 p. 85) A 

Instrução Normativa INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008, alterada 

pela Instrução Normativa INSS/PRES Nº 80, DE 14 DE AGOSTO DE 2015, 

vigora da seguinte forma: Art. 3º Os titulares de benefícios de 

aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, 

poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores 

referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito 

concedidos por instituições financeiras, desde que: § 1º Os descontos de 

que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por 

cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o 

somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da 

contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e 

voluntárias: I - até 30% (trinta por cento) para as operações de 

empréstimo pessoal; e II - até 5% (trinta por cento) para as operações de 

cartão de crédito. (NR)" No caso tratado em tela, podemos verificar que os 

descontos na aposentadoria do requerente encontram-se também em 

divergência com a Lei 10.820/03, com alterações pela Lei 13.172/15: “Art. 

6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral 

de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1 e autorizar, de 

forma irrevogável e irretratável, que a instituição o financeira na qual 

recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores 

referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões 

de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, 

quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em 

regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. 

.............................................................................................. § 5º Os 

descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar 

o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 

5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização 

de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização 

com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. É previsto o limite 

de 30% a título de margem consignável para desconto em folha de 

pagamento, o que sugere a razoabilidade do limite eleito. In casu, os 

descontos efetuados estão em patamar acima do permitido legalmente. 

Conforme se observa do extrato de movimentação da conta corrente da 

requerente, em que consta o recebimento de sua aposentadoria, Id 

14238322, especificamente na pág. 03, em que se verifica desconto 

superior ao limite consignável. Importante ressaltar que os princípios da 

autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos não são 

absolutos, e sofrem mitigação quando se trata de relação de consumo. 

Além disso, o pagamento dos débitos deve guardar uma proporcionalidade 

entre o meio e a possibilidade econômica do devedor, resguardando, em 

casos tais, a dignidade da pessoa humana e a própria sobrevivência do 

devedor. Ressalto que não se trata de confirmar a inadimplência, uma vez 

que o débito continuará sendo amortizado, todavia, no patamar autorizado 

legalmente, tratando-se de medida plenamente reversível. Somado a isso, 

considerando-se que o salário possui caráter alimentar, tenho que os 

descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar a mantença do 

devedor, motivo pelo qual, a fim de não desarticular financeiramente a 

parte e, ainda, viabilizar o pagamento da dívida, entendo justo que se limite 

o desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração do requerente, 

deduzidos os descontos obrigatórios, transformando o correspondente 

percentual faltante para novas prestações que deverão ser acrescidas ao 

final de cada contrato. Motivo pelo qual a limitação dos descontos de 

empréstimo consignado em folha de pagamento postulada deve ser 

julgada procedente. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. E reviso os contratos questionados pela autora da seguinte 

forma: a) Referente ao contrato de n. 886947676, mantenho os juros 

remuneratórios em 1,97% ao mês. b) Referente ao contrato de n. 

872419589, limito os juros remuneratórios em 2,30% ao mês. c) Mantenho 

em ambos os contratos questionados, de n. 886947676 BB Crédito 

Renovação e 872419589 BB Crédito Renovação, a capitalização na forma 

contratada. Determino a limitação dos descontos de contratos de 

empréstimos consignados em 30% (trinta por cento) da 

aposentadoria/remuneração líquida da requerente, referente a todos os 

contratos consignados firmados com o requerido. A redução será 

proporcional aos valores das prestações, transformando o 

correspondente percentual faltante para novas prestações que deverão 

ser acrescidas ao final da vigência de cada contrato, não havendo 

inadimplemento, se abstenha de incluir o nome do requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito. Considerando a sucumbência recíproca das 

partes, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 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 à requerente a obrigação 

que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência 

judiciária que lhe foram concedidos na decisão de Id 14264840. Custas 

processuais, “pro rata”. Oficie-se, imediatamente, ao IBAMA – Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para 

que proceda à adequação dos débitos nos termos desta decisão. 

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, 04 de 

fevereiro 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
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 438869 Nr: 16076-47.2010.811.0041

 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): JOAO CARLOS VICENTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:, VALDIR FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 Vistos etc.O representante ministerial manifestou-se às fls. 1.243/1.244 

requerendo a expedição de oficio ao Banco Central para obter 

informações financeiras do requerido, expedição de certidão para fins de 

protesto e intimação pessoal do executado para informar onde os veículos 

penhorados pelo Renajud podem ser localizados.Decido.Infere-se dos 

autos que foi realizada consulta ao Renajud, onde penhorou veículos do 

requerido.O pedido de busca por informações financeiras do executado 

João Carlos Vicente Ferreira, através do Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional – CCS Bacen, deve ser indeferido, pois a quebra do 

sigilo fiscal, por violar a privacidade constitucionalmente assegurada aos 

cidadãos, é medida excepcional, a ser autorizada tão somente nas 

hipóteses em que se revele imprescindível à eficácia da prestação 

jurisdicional e se justifique pela relevância do bem tutelado.(...)Desta 

forma, indefiro, por ora, o requerimento ministerial de expedição de oficio 

ao Banco Central.Desentranhe-se a petição de fls. 1.220, visto que não 

refere a este processo e junte-se nos autos de origem.Proceda-se a 

inscrição do débito no cadastro de proteção ao crédito do SERASA, bem 

como expeça-se certidão para fins de protesto (artigo 517, do 

CPC).Intime-se o executado a informar a localização do veículo descrito no 

documento de fl. 1.240, e com o endereço, expeça-se mandado para 

avaliação e intimação.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235076 Nr: 4234-12.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR MARTINS VIANA, MINISTÉRIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONIDES DIAS DA LUZ - 

OAB:4490/MT, IGNEZ MARIA MENDES LINHARES - OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Certifico e dou fé, que em consulta no sistema SISCONDJ, precisamente 

na Conta Judicial de nº 4000111535485 vinculada a estes autos, constatei 

um (1) depósito em nome do requerido ESTADO DE MATO GROSSO, no 

valor de R$ 2.001.025 (dois mil, um real e vinte e cinco centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 864690 Nr: 5383-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, INTERMAT - 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, CONVENÇÃO DOS 

MINISTROS DAS ASSEMBLÉIAS DE DEUS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANTONIA 

MARTINS DA SILVA - OAB:3067/MT, ELDER COSTA JACARANDÁ - 

OAB:12597/MT, FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO MACAGNAM - 

OAB:5.933-B, LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - OAB:13320, LUIZ 

GILBERTO CASTELO ALVES - OAB:15450-O/MT, MARIANA MENDES 

MONTEIRO DA SILVA - OAB:11756/MT, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a a parte autora pugnou, na 

petição de fl.663, pela designação de audiência para tentativa de 

conciliação.

Pois bem. Considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser 

estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu dever 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25 de Março de 2020, às 15h00min, a 

ser realizada na sala de audiências do Gabinete I da Vara de Ação Civil 

Pública e Ação Popular no Fórum da Capital.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Desde já consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes na 

audiência designada, será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa, nos termos do art. 334, § 8°, do 

supracitado Diploma Processual.

Proceda-se com a preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 

15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na forma do 

que determina o art. 338 da CNGC.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Fevereiro de 2020.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1387038 Nr: 5784-85.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ANDRE MACHADO DE CASTRO, 

SÉRGIA CÂNDIDA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROM. JUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença em desfavor da empresa requerida 

Posto Sutil Comércio de Combustíveis e Transportes Ltda.

Verifica-se dos autos em apenso código 265884, que as partes se 

compuseram de forma amigável (fls. 1.372/1.373), sendo o acordo 

devidamente homologado por este juízo às fls. 1.398/1.399.

A empresa vem adimplindo com a obrigação entabulada no acordo 

conforme se verifica dos depósitos realizados, assim defiro o pedido do 

representante ministerial de fls. 137/137-vº.

Proceda-se por intermédio do Renajud o cancelamento da penhora que 

recaiu sobre os veículos registrados sob as placas ORM 4184, QLK 6252, 

QLC 5806 e JZS 2636, de propriedade do requerido Hudson, bem como do 

automóvel QCO 1692, pertencente à Sérgia Cândida Castro.

Após, aguarde-se o cumprimento efetivo do acordo entabulado nos autos 

em apenso.

Cumprido efetivamente o acordo, abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264204 Nr: 22353-21.2006.811.0041

 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, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES CAETANO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, EDSON ABREU XAVIER (PROCURADOR DO 
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MUNICÍPIO) - OAB:4.915/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - PROC 

MUNICÍPIO - OAB:10.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES CAETANO ROSA - 

OAB:4371/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a)CHARLES CAETANO ROSA OAB/MT 4371 a devolver em 

Juízo os autos 22353-21.2006.811.0041 - Cód. 264204, no prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

§4º do art. 107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900595 Nr: 30301-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI 

- OAB:25.430/PR, VIRGÍNIA CÔRTES VOLPATO - OAB:36.447/PR, 

VITOR HUGO DE OLIVEIRA - OAB:49343/PR

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a)MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB/MT 

17.889 a devolver em Juízo os autos 30301-33.2014.811.0041 - Cód. 

900595, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do §4º do art. 107 c/c art. 234, ambos do CPC, 

tendo em vista que o processo encontra-se em carga além do prazo legal, 

haja vista que os autos foram retirados para obtenção de cópias, 

conforme prescreve o § 3º do art. 107 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1141515 Nr: 28076-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS 

DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESNV..ECON. E SOCIAL DE 

MATO GROSSO, SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO 

SISTEMA SOCIEDUCATIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 127770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 Vistos etc.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos e aguarde-se na 

secretaria da vara, pelo prazo de trinta (30) dias, eventual manifestação.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, procedam-se as anotações 

necessárias e, não havendo pendências, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.
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