
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

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

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

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

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - 

Presidente

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº. 0721824-32.2016.8.11.0001

DEFERIMENTO DE LICENÇAS MÉDICAS

Licenças médicas homologadas pela Coordenadoria de Perícia Médica do 

Estado de Mato Grosso:

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE

Ana Paula de França Silva, Oficial de Justiça, mat. 25614 – 20 dias a partir 

de 25-11-2019.

Arlliany Chaves Mendonça, Auxiliar Judiciário, mat. 8990 – 14 dias a partir 

de 9-12-2019.

Evaneide Martins de Freitas do Amaral, Técnico Judiciário, mat. 35823 – 14 

dias a partir de 21-11-2019.

Geraldo Araújo Medeiros, Oficial de Justiça, mat. 8892 –  30 dias a partir 

de 28-11-2019.

Josefina Cardoso Nogueira, Técnico Judiciário, mat. 5152 –  45 dias a 

partir de 6-11-2019.

Luciana Dias Mâncio, Oficial de Justiça, mat. 6717 –  10 dias a partir de 

4-11-2019.

Marta Barreto Hidalgo, Analista Judiciário, mat. 22992 –  30 dias a partir de 

21-11-2019.

Martha Ribeiro Ens Fernandes, Oficial de Justiça, mat. 33157 –  14 dias a 

partir de 19-11-2019.

Maximiana de Almeida, Auxiliar Judiciário, mat. 8631 – 30 dias a partir de 

29-11-2019.

Priscila Juliana Leite da Silva, Analista Judiciário, mat. 14324 – 40 dias a 

partir de 7-11-2019.

Shirly Furtado Barcelos, Técnico Judiciário, mat. 8287 – 45 dias a partir de 

30-10-2019.

Vanda Gomes Ferreira, Oficial de Justiça, mat. 4485 –  14 dias a partir de 

5-12-2019.

Zildo Fonseca, Oficial de Justiça, mat. 2603 –  10 dias a partir de 

10-12-2019.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE, EM PRORROGAÇÃO:

João Márcio de Miranda Pinheiro, Oficial de Justiça, mat. 6813 – 60 dias a 

partir de 23-11-2019.

Joel Evangelista Nunes Ribeiro, Oficial de Justiça, mat. 2546 – 45 dias a 

partir de 28-11-2019.

Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva Kido, Analista Judiciário, mat. 

12913 –  90 dias a partir de 13-11-2019.

Ricardo Roberto dos Santos, Oficial de Justiça, mat. 2609 –  90 dias a 

partir de 27-11-2019.

Ricardo Sola Fernandes, Oficial de Justiça, mat. 6147 – 120 dias a partir 

de 16-11-2019.

Sônia Cristina de Souza Almeida, Oficial de Justiça, mat. 8186 – 15 dias a 

partir de 16-11-2019.

Sônia Cristina de Souza Almeida, Oficial de Justiça, mat. 8186 – 30 dias a 

partir de 02-12-2019.

LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA:

Antonio Fernando Pimentel de Magalhães, Técnico Judiciário, mat. 24449 – 

11 dias a partir de 19-11-2019.

Rodrigo Medeiros Campos, Analista Judiciário, mat. 14083 – 25 dias a 

partir de 27-11-2019.

Rosilene Duarte Sigarini Mendonça, Oficial de Justiça, mat. 7930 – 15 dias 

a partir de 24-10-2019.

Shirly Furtado Barcelos, Técnico Judiciário, mat. 8287 – 15 dias a partir de 

30-8-2019.

LICENÇA MATERNIDADE:

Lygia Marinho Fontes Xavier, Técnico Judiciário, mat. 24402 – 180 dias a 

partir de 23-11-2019.

Patrícia Bezerra Oliveira, Analista Judiciário, mat. 21441 – 180 dias a partir 

de 8-11-2019.

Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n. 0748299-20.2019.8.11.0001

 Vistos etc.

 Trata-se de requerimento formulado pela advogada Joeli Mariane Castelli, 

pela qual “solicita de imagens do circuito interno de câmeras deste fórum, 

de sexta feira, dia 23 de novembro de 2019, a partir das 13:00, para 

averiguar o suposto encontro dos envolvidos, desde a entrada até o 

momento de suas saídas do Fórum, com medida necessária para elucidar 

fatos, se chegar a verdade real e evitar a prisão injusta”(sic – andamento 

n. 2).

A esse respeito, esclarece que “está atuando na defesa dos interesses 

do Sr. Emilson Miranda Júnior, que responde processo criminal de 

Violência Doméstica desta comarca” (sic – andamento n. 2).

 Salienta que “Na sexta-feira, dia 23.11.2019, o Sr. Emilson recebeu alvará 

de soltura no período matutino, e, a tarde, retorno ao fórum para participar 

de uma audiência na 2ª Vara de Violência Doméstica desta Comarca, às 

14:30. Como de praxe o acusado chegou antes do horário, por volta das 

13/13:30 horas, para encontrar com os advogados. O Sr. Emilson possui 

medida protetiva e não pode se aproximar da vítima, Aline Haddad. 

Ocorreu, contudo, que a Sra. Aline Haddad também estava no fórum, e 

registrou Boletim de ocorrência alegando perseguição por parte do Sr. 

Emilson” (sic – andamento n. 2).

 A Assessoria Militar deste Foro informou que:

“1. Considerando que nosso Sistema de CFTV, encontra-se sem contrato 

vigente e, contemporaneamente, é usado tão somente como ferramenta de 

monitoramento, ou seja, não executando gravações periódicas;

2. Diante disso, comunico que não foi possível atendimento do pleito 

requerido na peça.” (sic – andamento n. 9).

É o relato do necessário. Decido.

Pois bem, considerando o questionamento realizado pela parte, esclareço 

que a Portaria n. 1247/2018-DGTJ, de 10 de outubro de 2018, que dispõe 

sobre o controle de acesso aos prédios dos Fóruns das Comarcas do 

Estado, estabeleceu no art. 13 que as imagens do circuito fechado de TV 

(CFTV) são de propriedade imaterial do Poder Judiciário, possuem caráter 

sigiloso e somente serão liberadas por despacho do Juiz Diretor do Fórum, 

por intermédio de requisição de autoridade policial ou judicial competente, 

in verbis:

Art. 13. As informações, os registros de acesso e as imagens do circuito 

fechado de TV (CFTV) são de propriedade imaterial do Poder Judiciário, 

possuem caráter sigiloso e somente serão liberados por despacho do Juiz 

Diretor do Fórum, mediante requisição de autoridade policial ou judicial 

competente.

 § 1º É expressamente vedada a gravação e/ou o registro fotográfico das 

imagens dos monitores do CFTV por meio de equipamentos eletrônicos, 

tais como celulares ou câmeras digitais.

Dessa forma, por se tratar de propriedade imaterial do Poder Judiciário, 

que possuem caráter sigiloso, as informações, os registros de acesso e 

as imagens do circuito fechado de TV (CFTV) somente poderão ser 

liberadas nos termos Portaria n. 1247/2018-DGTJ, de 10 de outubro de 

2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que não se 

enquadra na presente hipótese.

Além do mais, conforme as informações prestadas pela Assessoria Militar 

deste Foro, o Sistema de circuito fechado de TV deste Fórum encontra-se 

sem contrato vigente, sendo utilizado como ferramenta de monitoramento, 

não executando gravações periódicas.

 Desse modo, intime-se a parte requerente para ciência.

 Após, arquive-se com as cautelas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 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-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023959-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Renove-se vista ao Administrador Judicial para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1442285 Nr: 18396-55.2019.811.0041

 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 INDUSVAL S/A

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

EXPOTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SPINELLI - 

OAB:284.438/SP, MAURO CARAMICO - OAB:111110/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963931 Nr: 6480-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI 

- OAB:211.495 OAB/SP, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4.695/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MONIQUE HELEN ANTONACCI - OAB:316885, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

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

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Procedo à intimação do Requerente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os pareceres do administrador judicial (fls. 

1.896/1.899) e do Ministério Público Estadual (1.900/1.903).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033688 Nr: 38455-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA, TNF 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA, ITAU 

UNIBANCO S.A, SCANIA BANCO S.A, BANCO RODOBENS S.A., BANCO 

DO BRASIL S/A, BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT, KARINA RIBEIRO NOVAES - OAB:197.105/SP, LEANDRO 

GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - 

OAB:25276/PR, RODRIGO SARNO GOMES - OAB:203990/SP, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante a determinação de fl. 2.722, procedo à intimação do (a) 

administrador (a) judicial para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909657 Nr: 36584-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DA CRUZ NASCIMENTO, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

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

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

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

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

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

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerente para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947963 Nr: 59123-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENSERCON ENGENHARIA LTDA, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE, BANCO RURAL S/A, KADRI COMERCIO DE 

ELETRONICOS LTDA, V. PEREIRA BARBOSA, C. PEREIRA BARBOSA-ME, 

BANCO BRADESCO S/A, OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE, TELEFONICA BRASIL S/A, 

CARMELINO JOSÉ DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÀDILA ARRUDA SAFI - OAB:3611, 

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, 

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:15.948/MT, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE - OAB:, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA 

DE ANDRADE - OAB:A399972-8, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:313.863/SP, 

FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, FABIULA MÜLLER 

KOENIG - OAB:22.819, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:56.918 OAB/PR, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT, MIVALDO MATIAS SOARES - OAB:16508, NELSON 

WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065-A, OMAR MOHAMAD 

SALEH - OAB:266486/SP

 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):

 Cod. Proc.: 1199419 Nr: 4493-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDINALVA ALVES MARTINS - 

OAB:PROC. FAZENDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - OAB:8.414

 Procedo à intimação do Requerente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1363278 Nr: 367-54.2019.811.0041

 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: FABIO DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17.378, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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

 Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (ZAPAZ 

ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA), nos autos principais, procedo à 

intimação da mesma, para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1415546 Nr: 12387-77.2019.811.0041

 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: CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA SANTOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

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

- OAB:9764-A/MT, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - OAB:3580

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

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora a fim de manifestar no 

prazo de 5 dias quanto ao teor das petições das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1432990 Nr: 15966-33.2019.811.0041

 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: MARCOS DIVINO DA SILVA CASTRO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES 

AQUINO - OAB:9.140/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:9229/MT

 Certifico que a parte requerida quedou-se inerte até a presente data, 

conquanto devidamente intimada. Assim, diante ao exposto, procedo à 

intimação do(a) administrador(a) judicial para que se manifeste, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1362479 Nr: 143-19.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO DE CASTRO PEREIRA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - OAB:14858

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

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

OAB:6.347/MT, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Certifico que torno sem efeito a certidão de fl. 52. Diante ao exposto, 

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.: 1403010 Nr: 9631-95.2019.811.0041

 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: ESPÓLIO DE EDSON ARAUJO JABUR, MARIA DE 

FATIMA ARAUJO, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:3.897-E/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282

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

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

OAB:7.187/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para no prazo de 5 

dias, manifestar quanto ao alegado pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1405793 Nr: 10284-97.2019.811.0041

 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: JULIANO JOSÉ DA COSTA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 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:5.705/MT

 Certifico que conquanto devidamente intimada, a parte autora quedou-se 

inerte. Assim, impulsionando os autos, promovo a sua conclusão para 

apreciação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1410850 Nr: 11383-05.2019.811.0041

 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: ANTÔNIO VICTOR MARQUES DE SOUZA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDÚSTRIA E METALÚRGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - 

OAB:13654/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, para manifestar no 

prazo de 5 dias quanto ao parecer do administrador judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1441271 Nr: 18114-17.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: CRISTIANO AMARAL DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARGAMASSA LTDA -ME, EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, 

BETO TRANSPORTES E TURISMO LTDA., VALDIR RUELIS, FASHION TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, ADRIANE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA -ME, EXECUTIVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

TRANSRUELIS TRANSPORTE LTDA, TRANSCAPITAL TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA ME, EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA ME, AVM 

VIAGENS E TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA -ME, MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 

-ME, ROSARIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, EXPRESSO JUARA 

LTDA, A E- Participações Societárias LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE THOMAZINI 

OLIVEIRA - OAB:10280/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o administrador judicial, para 

manifestar no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111736 Nr: 15395-67.2016.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Impulsiono o feito bem como intimo o administrador judicial para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar acerca da petição da recuperanda às fls. 

151/153.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1191461 Nr: 1870-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORAIDE EPIFANIA SIGARINE, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOAO FERNANDES 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 1870-81.2017.811.0041, 

Protocolo 1191461, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1034796-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OPUS - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLURALIDADE DE CREDORES (REU)

Outros Interessados:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO OAB - MT16776/O-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Do Pedido De Restituição De Valores Bloqueados Pelo Banco do 

Brasil S/A Em manifestação de ID 28079618, a recuperanda informa que o 

Banco do Brasil s/a, vem retendo indevidamente valores de sua conta 

corrente para pagamento de dívidas sujeitas aos efeitos da recuperação 

judicial, perfazendo o valor total de R$ 19.549,48, ficando sub judice o 

valor de R$ 5.522,29, em razão do banco sustentar trata-se de crédito 

extraconcursal. Alega também que foi bloqueado pela instituição financeira 

o valor de R$ 14.002,21, “referente a cobranças de títulos que o BB não 

repassou a recuperanda e também não utilizou para a quitação de contas, 

o que faz com que haja cobrança de juros indevidos na conta da 

Recuperanda” (id 28079618). Desse modo, requer a intimação da 

instituição financeira para restituir a quantia de R$ 19.549,48, proceder ao 

cancelamento das operações de cobrança no valor de R$ 11.711,59, bem 

como para devolver o valor de R$ 5.522,29, após a análise da impugnação 

de crédito apresentada pelo Banco do Brasil s/a. Instado a manifestar, o 

Administrador Judicial opinou pelo deferimento do pleito em sua totalidade, 

por ser razoável e necessária a quebra da trava bancária para o 

soerguimento da empresa recuperanda (id 25382269). Como se vê dos 

autos, a recuperanda possui vínculo obrigacional com o Banco do Brasil 

S/A, por força de contratos sujeitos a recuperação judicial, todos 

anteriores ao pedido de recuperação judicial, exceto o contrato nº 

404.208.089.000.123, que está sendo discutido em sede de impugnação 

(processo nº 1054163-40.2019.811.0041), seu caráter extraconcursal, 

tendo a referida credora sido arrolada pelo valor de R$ 84.778,43, na 

classe de credores quirografários (id 25477475). Pois bem, não obstante 

o crédito do Banco do Brasil s/a esteja sujeito aos efeitos da recuperação 

judicial, tal como dispõe o art. 49, da Lei 11.101/05, os extratos bancários 

trazidos pela recuperanda demonstram a retenção indevida da quantia 

total de R$ 15.843,75, e um bloqueio no valor de R$ 14.002,21, referente a 

cobranças de título que não foi repassado a recuperanda e que também 

não foi utilizado para a quitação de dívidas. Desse modo, estando 

suspensa a exigibilidade de seus créditos, os atos da instituição financeira 

em apropriar-se de valores da conta bancária da recuperanda são 

irregulares, o que implica em privilégio deste credor em detrimento aos 

demais, afrontando o espírito da Lei n°. 11.101/2005, que prevê tratamento 

isonômico. Com relação aos valores de R$ 555,11, R$ 260,00, e R$ 

600,00, que foram creditados na conta da devedora e automaticamente 

utilizados para amortizar o saldo devedor, verifico que não tem como 

precisar se os valores foram devidamente subtraídos tão somente para 

quitar créditos pertencentes ao Banco do Brasil S/A. Quanto à quantia de 

R$ 5.522,29, que o banco alega ter caráter extraconcursal, e que inclusive 

está sendo discutida em sede de impugnação de crédito, entendo 

prudente sua intimação para manifestação. Assim, deve ser restituída a 

recuperanda a importância de R$ 15.843,75, e desbloqueado o valor de R$ 

14.002,21, se este não estiver vinculado a nenhuma obrigação sujeita aos 

efeitos da recuperação judicial. Parte Dispostiva: 1 – INTIME-SE O BANCO 

DO BRASIL S/A, para que, no prazo de 05 DIAS ÚTEIS, deposite na conta 

indicada pela recuperanda em sua manifestação de ID 28079618, a 

quantia de R$ 15.843,75 (quinze mil, oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) ou o valor que entende devido, bem como 

proceda ao desbloqueio do valor de R$ 14.002,21 (quatorze mil e dois 

reais e vinte e um centavos), se este não estiver vinculado a nenhuma 

obrigação sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Em seguida, 

INTIME-SE a referida instituição financeira para manifestação, no prazo de 

05 dias úteis. 2 - intimem-se a recuperanda para que em conjunto com o 

Administrador Judicial, indiquem data, local e hora para realização da 

Assembleia Geral de Credores, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029787-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIA ANTONIETA GOUVEIA OAB - SP149045 (ADVOGADO(A))

BANCO CATERPILLAR S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - MT30650-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

AMILTON ROMAO DOS SANTOS LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)

DARCI NADAL OAB - SP30731 (ADVOGADO(A))

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

CERAMICA CARMELO FIOR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

REZENDE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JACIRA APARECIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL REIS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GLEBIO DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

OSMAR JESUS XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DURATEX S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOTTO OAB - MT147434-O (ADVOGADO(A))

RICARDO BLAJ SERBER OAB - SP231805 (ADVOGADO(A))

DANIELA MADEIRA LIMA OAB - SP154849 (ADVOGADO(A))

RAFAEL TEIXEIRA FERRACA (TERCEIRO INTERESSADO)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ONIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA GATTI OAB - MT234531-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA AZEVEDO DE CARVALHO MENDLOWICZ OAB - RJ99151 

(ADVOGADO(A))

ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CONSTRUFIOS - INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Havendo objeções ao plano apresentado Convoco Assembleia 

Geral De Credores, para deliberação sobre o plano de recuperação 

judicial. 1.1 - A Assembleia Geral de Credores será realizada no Hotel 

Delmond, situado à Avenida André Maggi, nº 1980, Bairro Alvorada, CEP: 

78.049-080, Cuiabá/MT, em 1ª (primeira) convocação para o dia 31 de 

Março de 2020, às 09:00 horas e, em 2ª (segunda) convocação para o dia 

07 de Abril de 2020, às 09:00 horas, possuindo como Ordem Do Dia a 

aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado 

pelas devedoras. 1.2 – Publique-se Edital De Convocação, com 

observância do artigo 36, da Lei N.º 11.101/2005, ressaltando que as 

despesas correm por conta da empresa em recuperação judicial (art. 36, § 

3º, da Lei N.º 11.101/2005). Com o intuito de conferir maior publicidade, o 

aludido EDITAL deverá ser publicado no Diário da Justiça, Diário Oficial do 

Estado, e em jornais de grande circulação da sede e filial da requerente. 

1.3 - Também deverá constar no referido Edital que os credores poderão 

obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação 

na assembleia diretamente com a Administradora Judicial, Fabianie Martins 

Mattos Limoeiro, advogada regularmente inscrita na OAB/MT sob o nº 

8.920-B, com escritório profissional sito à Rua Tenente João Batista Leite, 

n.º 429, Bairro Araés, Cuiabá (MT), fone (65) 3028-4153, e-mail: 

fabianie@mattoslimoeiro.com.br (artigo 36, III, da Lei n.º 11.101/2005). 1.4 

– Deverá constar, ainda, que o credor poderá ser representado na 

Assembleia Geral por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue a Administradora Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove 

seus poderes ou a indicação das folhas dos autos em que se encontre o 

documento (artigo 37, § 4º, da Lei N.º 11.101/2005). 1.5 –Determino que a 

Administradora Judicial, providencie a retirada do edital e proceda a 

publicação no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, bem como 

proceda à afixação da convocação da assembleia, de forma ostensiva, na 

sede e filiais das devedoras (artigo 36, § 1º, da Lei N.º 11.101/2005). 2 – 

Providencie o Sr. Gestor Judiciário Com Urgência a imediata publicação 

desta decisão, também no Diário da Justiça Eletrônico, juntamente com a 

publicação do edital, contendo o nome dos advogados que juntaram 

procuração nos autos, visando dar o mais amplo conhecimento da 

realização da referida AGC e do conteúdo desta decisão. Expeça-se o 

necessário, dando-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1003268-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEM ESTAR E SAUDE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

PST ELETRONICA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de pedido de Autofalência ajuizado por Bem Estar e Saúde 

e Comércio de Colchões Ltda, face à precariedade de sua atual situação 

financeira e econômica (id 28454801). Compulsando os autos verifico que 

a parte autora não instruiu o pedido com todos os documentos exigidos 

pelo art. 105, da Lei 11.101/05, que possui rol taxativo. Assim, a fim de dar 

regular processamento ao pedido, deverá a empresa Bem Estar e Saúde e 

Comércio de Colchões Ltda emendar a petição inicial, juntando aos autos 

os documentos elencados no art. 105, ausentes no pedido inaugural, a 

saber: 1) Balanço patrimonial referente aos anos de 2017 a 2019 (inciso I, 

alínea “a”); 2) Demonstração de resultados acumulados referente aos 

anos de 2017 a 2019 (inciso I, alínea “b”); 3) Demonstração do resultado 

desde o último exercício social referente aos anos de 2017 a 2019 (inciso 

I, alínea “c”); 4) Relatório do fluxo de caixa referente aos anos de 2017 a 

2019 (inciso I, alínea “d”); 5) Relação nominal dos credores, indicando 

endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos 

(inciso II); 6) Relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a 

juntada dos documentos comprobatórios de propriedade (inciso III); 7) Os 

livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei 

(inciso V); Com efeito, INTIME-SE A PARTE AUTORA para que promova a 

emenda da petição inicial, nos termos aqui consignados, NO PRAZO DE 15 

DIAS ÚTEIS, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1034413-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE ANTÔNIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - 184.422.718-99 

(REPRESENTANTE)

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCUPANTES DESCONHECIDOS DO IMÓVEL RURAL (REU)

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO AREIA 

BRANCA DO MUNICIPIO DE LAMBARI D OESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT19797-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

UEDER SABINO (TESTEMUNHA)

GILSON PEDRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

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

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

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

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

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

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

e 2º, CNGC). Nada mais.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113527 Nr: 16142-17.2016.811.0041

 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: MARIA TAVARES SANTANA DE MATOS, IVANOEL 

SANTANA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES CARNAIBA, DIRCE MARIA MENDES 

CARNAÍBA, CARLOS MARTINIANO DA SILVA, APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS, MARCIO MARTINS, FABIO ANSELMO TEIXEIRA DE CAMARGO, 

Constância Pimentel Stein, JOSÉ APARECIDO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA APARECIDA FREITAS 

FARIA ARAUJO - OAB:16769/O, APARECIDA DE CASTRO MARTINS - 

OAB:7453/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479, Rafael Jara Bigio - 

OAB:20194, RAFAELA MULLER - OAB:22934

 CERTIFICO que, torno sem efeito a intimação no DJE nº 10662, uma vez 

que estava intimando RÉ/RECONVINDA, no entanto o correto é: 

"RÉ/RECONVINTE", nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2005, e com 

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

Estadual 11.419/06, INTIMO a parte RÉ/RECONVINTE para tomar ciência do 

despacho/decisão abaixo transcrito:

1. INTIME-SE a parte rreconvinte para impugnar a contestação 

apresentada pela Sra. Aparecida de Castro Martins às fls. 379/381, bem 

como para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do retorno 

negativo do AR de fl. 374-v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725076 Nr: 20770-25.2011.811.0041

 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: LAZARO BENTO DE SOUZA, MARIA JOSÉ DE SOUZA, 

NATALIA DA COSTA SOUSA, MIGUEL BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA MALPICI DA SILVA FILHO, 

NILSON BENEDITO FIGNER DE LUNA, STELLA MARIS MALPICI LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785/MT, MARIZA ÁVILA ÁLVARES - OAB:13500, OSMAR 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:12.743/MT, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12743, WELINGTON JEORGE BUENO - OAB:12146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNILSON ZANARDINI 

MENEZES - OAB:16.313-OAB/MT, ELIAS VANIN - OAB:10026, RAFAELA 

KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 528/540 foi interposto no 

prazo legal. Com isso, impulsiono os autos para intimar a Parte Requerida 

para apresentar contra-razões, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1363157 Nr: 349-33.2019.811.0041

 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: A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES 

PECUARISTAS UNIDOS DA GLEBA POMPÉIA DE NOVA MARILÂNDIA/MT, 

SANDRO FRANCISCO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR ANTONIO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aguarde-se o retorno da deprecada.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1440588 Nr: 17967-88.2019.811.0041

 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: C. A. T. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

ANDRE LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA, CAROLINA OLIVEIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA., APARECIDA DE CASTRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MIRANDA - OAB:9779/MT, 

ELARMIN MIRANDA - OAB:1.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que inexiste procuração outorgada pelo 

embargante ao nobre causídico.

Destarte, não há que se falar em deferimento do pedido de desistência, se 

a embargante não regularizou a sua representação processual, de modo a 

constar, no instrumento de mandato, poderes especiais para o advogado 

desistir da ação, com a assinatura da outorgante no referido instrumento, 

consoante o art. 105, caput, do CPC.

 Portanto, INTIME-SE a parte embargante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias regularize a representação processual e, em sendo o caso, 

confira ao ilustre advogado os poderes especiais que lhe convir.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732244 Nr: 28412-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTA - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES 

AGRARIOS, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

VALE DOPADRE INÁCIO - APROVAPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARTHUR GONZAGA 

RIBEIRO FIGUEIREDO - OAB:23359/O, CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:14566, JOSE ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3.432, LUCIANO 

SALLES CHIAPPA - OAB:11883-B, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:, ROECSON VALADARES SÁ - OAB:MT 19797

 Vistos etc.

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

609/609v, oportunidade em que este preconizou, por ora, o indeferimento 

dos requerimentos de fls. 591/593, bem como recomendou o deferimento 

parcial do pedido de fls. 603/604.

Acolho o parecer ministerial.

INDEFIRO os requerimentos de fls. 591/593, haja vista que não se 

revestem da alegada urgência, considerando o lapso temporal que a parte 

deixou transcorrer, posto que o incumprimento da sentença teria se dado 

no mês de dezembro de 2018 e tão somente no mês de agosto de 2019 os 

pedidos foram formulados.

No tocante a petição de fls. 603/604, DEFIRO a suspensão pleiteada, pelo 

termo de 60 (sessenta) dias; todavia, INTIME-SE à parte a fim de que adote 

as providências elencadas no art. 313, §2°, do CPC.

 Ademais, nego o desentranhamento da petição de fls. 591/593, tendo em 

conta que o vício poderá ser eventualmente solucionado mediante pedido 

de habilitação.

Certifique-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321179 Nr: 22896-87.2007.811.0041

 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: JOILCE SOARES CARVALHO DE JESUS, ROALDO 

PEDRO SAMPAIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA LOPES DE AMORIM, LEONARDO 

LOPES DE AMORIM, KELY LOPES DE AMORIM, SHEILA LOPES DE AMORIM 

GUIMARÃES, ROSENIR LOPES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12373, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, MARIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABÍOLA 

CASTILHO SOFFNER - OAB:8638/ MT, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, IRIA MARIA DAVANSE PIERONI - OAB:7097, JACKSON 

AUGUSTO PEREIRA BASSAN - OAB:10657-E, KATYANNE MONIQUE 

MARQUES DE CAPMPO - OAB:9849-E, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SÉRGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta a manifestação colacionada pela parte ré à fl. 235, bem 

como a concordância da causídica que patrocina os interesses da autora 

à fl. 237, além do que fora determinado em sede de sentença (fl. 169 – v, 

último parágrafo), DETERMINO:

Oficie à Conta única do TJMT, para que proceda a vinculação dos valores 

depositados às fls.64/65 e posteriormente EXPEÇA-SE os competentes 

alvarás judiciais, consoante os dados indicados pelos causídicos às fls. 

235 e 237.

Cumpridas as determinações sobreditas, remeta-se ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278561 Nr: 5463-70.2007.811.0041

 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: JOILCE CARVALHO DE JESUS, ROALDO PEDRO 

SAMPAIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA LOPES DE AMORIM, LEONARDO 

LOPES DE AMORIM, KELY LOPES DE AMORIM, SHEILA LOPES DE AMORIM 

GUIMARÃES, ROSENIR LOPES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, 

MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, AMARO CESAR CSTILHO - OAB:3.127-A, DEF. 

PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, ELISABETE AGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352, GABRIELA DE SOUZA CORREIRA - 

OAB:10031-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, ÍRIA 

MARIA DAVANSE PIERONI - OAB:7.097/MT, LINCOLN CÉSAR MARTINS 

- OAB:7.087, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, 

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811-MT, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062/MT, SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se a determinação proferida à fl. 219.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360793 Nr: 30997-79.2008.811.0041

 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: LUIZ GONZAGA LOPES FERNANDES, MARIA ALICE 

MARTINS MOREIRA FERNANDES, JURANDIR ANDRADE VILELA, SONIA DE 

FÁTIMA SOUZA VILELA, ABÍLIO LOPES FERNANDES, ISILDA MARIA DA 

PURIFICAÇÃO RODRIGUES FERNANDES, ANTONIO FERNANDES 

PERPÉTUO JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES, AMÉRICO FARINHA, 

OLGA MANZINI FARINHA, ADÉLIA DA CONCEIÇÃO MENDES MARTINS, 

GRACIELA FERNANDES MARTINS DE ARRUDA, CRISTINA FERNANDES 

MARTINS FASSINA, VALDIR GONÇALVES ALENCAR, ACÁCIO 

FERNANDES MARTINS, ILIANI MARCHI ALENCAR, SARA REGINA 

FERNANDES MARTINS GAIARI, MARIA GORETTI FERNANDES MARTINS 

MORGADO RIBACK, ELIS MAGNA FERNANDES MARTINS, JOAQUIM 

FERNANDES MARTINS FILHO, MÁRCIA DE FÁTIMA FERNANDES MARTINS, 

J.MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VULGO "MAGUILA", DIONISIO, VULGO 

"GAMBÁ", NELSÃO, OSNILDO CORREIA DA SILVA, JOÃO "PÉ INCHADO", 

VULGO "TIRIRICA", PEDRÃO, VULGO "GAÚCHO", JOSÉ, OUTRAS 

PESSOAS QUE ACOMPANHAM NAS INVASÕES, EZEQUIAS ALVES DE 

ALMEIDA, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES NOVO HORIZONTE, CICERO 

LUIZ DE OLIVEIRA, ADEMAR OLIVEIRA E SILVA, JOSIEL DOS REIS, JOSÉ 

PINHEIRO DE LISBOA, MOACIR DA SILVA BARBAS, GEORGINA ALVES, 

CIRO PEREIRA, ARNALDO DA SILVA SANTOS, ROSENILDO LOOSE, 

GENIVAL TAVARES SAMPAIO, VALTUIR SEBASTIÃO MACALI, ELZA DOS 

SANTOS, LIRA FERREIRA DE JESUS, ANA A. DA ROCHA, JUVENTINO 

ALVES MONTEIRO, JILSON MARQUES, JOSÉ ANTONIO DA SILVA, Réus 

Inominados Citados por Edital, GILMAR AUGUSTO DIAS, JUAREZ ALVES, 

ANTENOR ALVES DE BRITO, SEBASTIÃO NEVES DE JESUS, JUCILENI 

PEREIRA MORAIS, JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT, SIMONE LAIS DE DAVID FERNANDES MARTINS - 

OAB:25810/PR

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 1202/1210 foi interposto no 

prazo legal. Com isso, impulsiono os autos para intimar a Parte autora para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378483 Nr: 14433-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NEVES DE ALMEIDA, JOSÉ ROSA DE 

SOUSA, MARGARIDA VIEIRA ALVES, RAIMUNDA ABREU MACIEL, 

FLORENTINO BUCHELT SOBRINHO, GERALDO FRANCISCO DE MORAIS, 

EUNICE PEREIRA MAIA, PEDRO JOAQUIM DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROGÉRIO DA SILVA, MANOEL DOS 

SANTOS, THEOBALDO FRANCISCO DE ALMEIDA, COMISSÃO PASTORAL 

DA TERRA - CPT, RUBENS FERREIRA LOPES, NATAL CAMARGO 

REMOVICZ, IVO PONSONI, ASSOCIAÇÃO RURAL DOS PEQUENOS 

PRODUTORES DO VALE NHANDU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12.144, EDMAR DORADO RODRIGUES - OAB:5081/MT, EDVALDO 

JOSÉ DOS SANTOS - OAB:12.175, EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12175/O, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:12.684-A, 

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - OAB:3036/MT, KARLA ANDRADE 

CAMPOS - OAB:17270/MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271, 

MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT, NEWTON CARDOSO 

JUNIOR - OAB:13.958/MT, NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13958/MT, RALFF HOFFMANN - OAB:13128, SILVIO BEZERRA DA 

SILVA - OAB:10.648/GO, THAISA CRISTINA LEMOS DA SILVA PENHA - 

OAB:9.187/MT, VALMIR FOGAÇA DOS SANTOS - OAB:5.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS BIGATAO - 

OAB:3529-B, JOSE CARVALHO DUARTE - OAB:4346-A/MT, JOSE 

CLAUDIO POLICARPO - OAB:8.796-B, MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:OAB/MT 12847, RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR - OAB:170.569 

SP, SANDRA MARA DI GIULIO BOHAC - OAB:6396-B

 Vistos etc.

1. Tendo em conta que a parte autora, apesar da renúncia anunciada à fl. 

1.247, continuará representada por outros advogados, defiro a renúncia 

supracitada do advogado Murilo Castro de Melo – OAB/MT 11.449, 

conforme dispõe o art. 112, §2°, CPC.

2. Destarte, retifiquem-se os nomes dos patronos dos autores no sistema 
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Apolo.

3. Considerando a certidão de Oficial de Justiça (fl.1.251), intimem-se os 

requeridos a fim de que, querendo, manifestem-se nos autos.

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

 5. Após, conclusos.

Certifique-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413345 Nr: 2385-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO LERCO, ALAIN BERNARD ROULOUD, 

CHANTAL MARIE CHRISTINE EDWIGE ROULAUD, JEAN BERNARD 

ROULAUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE TAL, IRENE BASÍLIO DA 

COSTA FERREIRA, Réus Inominados Citados por Edital, ASSOCIAÇÃO 

DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO IRMÃ DORATTI, 

LUCIVALDO JARDIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, ESTEVÃO LOURENÇO CORRÊA - OAB:OAB/PR 

35.082, GABRIEL ARAÚJO LIMA - OAB:26.059/PR, Gabriel Lima de 

Araújo - OAB:26059, João Eurico Koerner - OAB:34.748, JOAO 

EURICO KOERNER - OAB:34748, VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - 

OAB:9207

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

FUNDIÁRIO - OAB:, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994/MT

 tendo em vista o despacho de fls. 439 e petição juntada às fls 442, 

IMPULSIONO os autos para intimar a parte requerente , para no prazo de 

10 (dez) dias, regularizar as procurações que se encontram às fls. 

416/434. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784781 Nr: 38601-52.2012.811.0041

 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: MANOEL DA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR GOMES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4.671/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos etc.

Em razão do retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça, INTIMEM-SE 

as partes, via DJE, para se manifestarem, requerendo o que de direito, em 

15 (quinze) dias.

Decorrido o termo, certifique-se e, em caso positivo, volva-me os autos 

conclusos. Do contrário, remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações 

de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 921747 Nr: 44434-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ZAPPA DOS SANTOS, ANTONILETI HOLANDA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO RODRIGUES DE MARAES, GONÇALO 

CONCEIÇÃO DOS SANTOS, DIEGO KNOPP FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT, ITAMAR LIMA DA SILVA - OAB:14828, RAIMUNDO DE 

SOUSA FERREIRA - OAB:MT 15.412, RAIMUNDO DE SOUZA FERREIRA - 

OAB:15412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10022, FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - OAB:6707

 Vistos etc.

Ante a informação de fl. 755, de que o autor teria falecido é o caso de 

suspensão do feito, como determina o artigo 313, I do CPC, senão 

vejamos:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

Em tais situações, a lei processual civil determina a intimação do espólio ou 

sucessor, para promover a habilitação, senão vejamos:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.

 Desta forma, SUSPENDO o feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para 

que o espólio ou herdeiros se habilitem nos autos.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retorne-me 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1333446 Nr: 16304-41.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO NEY DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIL LOUZADA DA CRUZ, ASER 

LOUSADA DA CRUZ, A. LOUSADA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em conta a certidão acostada à fl. 44, oportunidade em que certifica 

que as partes, apesar de devidamente intimadas, não exteriorizaram 

interesse no feito, determino:

 INTIME-SE a parte autora, PESSOALMENTE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de extinção por 

abandono.

Após, conclusos.

Certifique-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283042 Nr: 7157-74.2007.811.0041

 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: ESPOLIO DE SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS, 

GILSON SANTANA MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMA RESENDE DE OLIVEIRA, ADENITA 

ALVES DA SILVA MORAIS, FLORIZETH DA SILVA FONTES, EDMILSON 

PAULINO DOS SANTOS, ODINEI AMORIM DA SILVA, MANOEL AMORIM DA 

SILVA, JOSE ANSELMO DOS SANTOS, EDVALDO PAULINO DOS 

SANTOS, ERIKA CORDEREY MARQUES, EDMILSON PAULINO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/O, MARINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA PAES MOREIRA 

SAMANIEGO - OAB:5.112, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:6.199 MT, ELLEN ADRIANE SOUZA CLEMENTINO - OAB:8.951, 

HELIODORIO SANTOS NERY - UNIJURIS - OAB:4.630, LUCIANO ANDRE 
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FRIZAO - OAB:8340-B, LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - OAB:8340-B/MT, 

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801MT, ROGÉRIO 

BORGES FREITAS - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, SEBASTIAO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:6499, TARCILA GRACIANI DE SOUZA - OAB:12005, 

UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 Vistos etc.

Às fls. 578/721, foi acostado aos autos levantamento socioeconômico 

realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Desenvolvimento Humano – SMASDH, determinado em decisão anterior.

Isto posto, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se nos autos, requerendo o que de direito.

 Decorrido o termo, certifique-se.

Em seguida, havendo manifestação, abra-se vista ao representante do 

Ministério Público, nos termos do art. 178 do CPC.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354040 Nr: 24574-06.2008.811.0041

 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: CLÓVIS PEREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIDENCIAL PARQUE DAS NAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISNEY DURAN VILELA - 

OAB:10573 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 12.753

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ITALO SAVA DE 

PAULA LEVENTI, para devolução dos autos nº 24574-06.2008.811.0041, 

Protocolo 354040, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948423 Nr: 59360-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EORAIDE MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BRUNO CAMACHO 

DE ABREU - OAB:18.2I5, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - 

OAB:14.271

 CERTIFICO que é TEMPESTIVO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA de folhas 160/168, uma vez que a parte RÉ foi intimada da 

decisão no dia 11/06/2019 . Sendo assim, impulsiono os autos e INTIMO A 

PARTE EXEQUENTE para se manifestar NO PRAZO LEGAL. Nada mais

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004523-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORMANDIR SILVA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004523-34.2020.8.11.0041. AUTOR: ORMANDIR SILVA BORGES REU: 

FABRICIO FRANCISCO COSTA LEITE Vistos etc. Não obstante o arrazoado 

exposto pela parte autora, bem como da documentação juntada para 

análise do pedido de concessão da liminar, verifico a necessidade de 

realização de audiência para justificação do alegado, nos termos do art. 

562 do CPC/2015, com o fito de melhor esclarecer sobre a posse e 

eventual esbulho no imóvel em litígio. Destarte, DESIGNO audiência de 

justificação para o dia 12/03/2020, às 14:00h. NOTIFIQUE-SE o réu para 

comparecer à audiência de justificação na data designada, esclarecendo 

que poderá intervir, desde que o faça por intermédio de advogado, 

ressaltando que o prazo para a defesa começa a contar a partir da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único, CPC). Intime-se a parte autora, que deverá se fazer 

presente através de seu representante legal, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias apresente o seu rol de testemunhas para a oitiva 

na audiência de justificação, que deverão ser intimadas para 

comparecimento ao ato solene nos moldes do art. 455 CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1030756-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA KHAFIF DAYAN OAB - SP131646 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Invasores (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. 1. Haja vista o teor 

da certidão de Id 28737147, bem como a petição de Id 28865143 

mantenham os autos conclusos para análise do pedido liminar de interdito 

proibitório e arrombamento com reforço policial. 2. Às providências.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004605-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004605-65.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CICERO SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, etc Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá colacionar aos 

autos os documentos pessoais de id. 2883090 de forma legível. Às 

providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000619-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS 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:

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

 

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

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

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 
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de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

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

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

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

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000619-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS 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:

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023535-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALVES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-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 10 (dez) 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023535-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ALVES DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008318-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FLORINDO MACHADO (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))

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035811-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MARTINS DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016038-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERYDIANE MONIQUE DA SILVA MIRANDA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039474-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH GOMES CHAVES BENETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026848-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DE SOUZA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

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 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016793-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT PONTES DA SILVA YASHIKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005867-55.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-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 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

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

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

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

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

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005867-55.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(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: 1009134-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEMES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-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))

 

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

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

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

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044244-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LONDIVAL DA SILVA (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 da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044649-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE SOUZA MASSAVI OAB - 010.676.731-30 (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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 13 de 273



PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041686-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARIZA CALDEIRA FRATIN 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))

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005847-64.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-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 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

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

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

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

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

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005847-64.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-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: 1044413-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DE 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)

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, informarem acerca da 

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1054717-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINIANO LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON DOS SANTOS VENDRAMEL (EXECUTADO)

ADERCIO JULIO VENDRAMEL (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: 1051264-69.2019.8.11.0041

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))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADJANARA LEITE DE OLIVEIRA CAFARO (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: 1051872-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE PEREIRA DO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054169-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERAI MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

FERNANDO MAGGI SCHEFFER (EXEQUENTE)

JOSE MARIA BORTOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO MAZZUTTI (EXECUTADO)

GERALDO MARTINS DO CARMO (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: 1004784-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004784-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO 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. 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1137452 Nr: 26334-09.2016.811.0041

 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: KHALIL & CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS HENRIQUE MULLER 

PIROVANI - OAB:19460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da proposta de honorários periciais acostados às fl. 

149/151.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1148356 Nr: 30962-41.2016.811.0041

 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: LUCIENE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO THOME DA CRUZ - 

OAB:17.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se o perito nomeado nos autos para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar acerca da impugnação aos honorários periciais de fl.80.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1153991 Nr: 33516-46.2016.811.0041

 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: NILCE DE FRANÇA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7.725, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642

 Assim, considerando a evidente potencial relação de consumo (artigos 

7º, 10º e 29º do CDC), e a vulnerabilidade da requerente em relação à 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova, devendo a requerida apresentar, no prazo de 

15 (quinze) dias, relatório do consumo de água na residência da autora a 

partir do mês de 06/2013.

 Considerando o imbróglio apresentado nos autos, entendo necessária a 

produção de prova pericial, ao que com fulcro no que estabelece e autoria 

o art. 464, CPC, ao que nomeio, como perito do Juízo, a empresa REAL 

BRASIL CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob o n°07.957.255/0001-96, 

com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça (CPA), n° 1.856 – sala 

408, Ed. Cuiabá Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, para o fim de, 

mediante um dos seus profissionais habilitados, realizar a respectiva 

perícia avaliando o imóvel em questão.

Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem quesitos, na forma do que estabelece 

o art. 465, § 1º do CPC.

Transcorrido o referido lapso temporal, certifique-se o necessário, e então 

intime-se a empresa nomeada para que apresente proposta de honorários 

em 05 (cinco) dias (nos termos do art. 465, §2º do CPC), indique os 

profissionais que realizarão a pericia determinada, devendo informar a 

qualificação correspondente do(s) perito(s), bem como a sua inscrição na 

respectiva ordem de classe.

Apresentada a proposta dos honorários, intimem-se as partes para 

ciência e manifestação em 03 (três) dias.

 Havendo concordância quanto aos honorários pericias, a requerida 

deverá efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser 
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intimado para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias.

 O perito deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso. Deve o perito, 

ainda, assegurar aos assistentes das partes o acesso e o 

acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia 

comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias 

(art. 466, §2º do CPC.).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903818 Nr: 32725-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REITOR DA UNIVERSIDADE DE VÁRZEA GRANDE - 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA DE ALMEIDA TAVEIRA, FABIANA 

ZARQUE MONTEIRO DA SILVA, WALDEMIRO ONOFRE NETO, RODRIGO 

VALÉRIO GONÇALVES DE ANRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL FERREIRA DE SOUZA 

BARBOSA - OAB:17685/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002

 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, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1051021 Nr: 46920-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁRITA BARBOSA BORGES 

DA SILVA - OAB:12095-B

 Vistos, etc

As partes noticiaram às fls. 291/292 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o sucinto relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a anunciada transação entre os contendores às fls. 537, o 

que põe termo ao objeto da presente demanda judicial, HOMOLOGO por 

sentença a transação firmada entre as Partes, e, por consequência, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, julgo extinto o processo.

 Custas e honorários advocatícios são abrangidos no acordo.

Certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo, ante a desistência do prazo recursal.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1057782 Nr: 49930-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCERGE PAULA CORREIA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5.233-B, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, PAULO 

ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 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

 Cod. Proc.: 1103766 Nr: 12026-65.2016.811.0041

 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: ROSÁRIA RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da proposta de honorários periciais acostados às fl. 

117/119.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1108648 Nr: 14186-63.2016.811.0041

 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: DÉBORA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, FERNANDA ALVES CARDOSO - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725

 Vistos, etc.

 Conforme se evola dos autos, verifico que os comprovantes de 

pagamento dos honorários periciais estão acostados às fls. 198 e 199.

Diante disso, a parte requerente em seu petitório de fl. 200, indicou os 

quesitos a fim de que o perito do Juízo preste os esclarecimentos 

necessários.

Assim sendo, intime-se a parte requerida para que no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente seus quesitos, na forma do que estabelece o art. 

465, § 1º do CPC.

Após, intime-se o perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

as respostas aos quesitos elencados pelas partes.

Com a apresentação do Laudo em Juízo, sobre ele manifestem-se as 

partes no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, após, VOLTEM-ME 

conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 317142 Nr: 20488-26.2007.811.0041

 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: R. A. C. C., ALEXANDRE RONDON CORREA DA COSTA, 

ADRIANI ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ANDREO GANCEDO 

SABER - OAB:5692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Sergio de Andrade 
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Techi - OAB:11336

 Vistos, etc.

Promova-se o arquivamento do feito com as devidas baixas, ficando as 

partes dispensadas do pagamento das custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 215570 Nr: 24441-66.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DE FIGUEIREDO VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS HENRIQUE CARLI - 

OAB:8.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, DAGMAR JULIANA BERNARDI JACOB - 

OAB:4684-B/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos, etc.

Promova-se o arquivamento do feito com as devidas baixas, ficando as 

partes dispensadas do pagamento das custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 219398 Nr: 28023-74.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEDIR NUNES DUARTE, ANDRÉ CASTRILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRENOMAT - DRENAGEM E IRRIGAÇÃO MT 

LTDA, BORBON NEVES & NEVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, DANIEL MELLO DOS SANTOS - OAB:11386, EDUARDO 

GOMES S. FILHO - OAB:12.036, RAPHAELLE AQUINO CASTRILLO - 

OAB:7.249-E, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 258304 Nr: 20768-31.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELENE DE JESUS GUIMARAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Sendo assim, determino a expedição de certidão dos valores devidos à 

título de despesas processuais, devidamente atualizados, para remessa 

ao Órgão encarregado da inscrição na dívida ativa como devedor do 

Estado, eis que trata de espécie tributária

Após, arquive-se com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835003 Nr: 40221-65.2013.811.0041

 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: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, 

WANDERLEY FACHETI TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL CENTRO OESTE POPULAR, ANTÔNIO 

CARLOS OLIVEIRA, BEATRIZ GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7.287, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS CARVALHO - 

OAB:6.801/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAQUELINE DE 

OLIVEIRA NOVAIS ,  pa ra  devo lução  dos  au tos  nº 

40221-65.2013.811.0041, Protocolo 835003, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 81527 Nr: 8987-51.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS GOMES DE CARVALHO, CIRBENE 

MARIA FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCOL S/A ENGENHARIA COM. E INDUSTRIA - 

MASSA FALIDA, MASSA FALIDA DA ENCOL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuliano Bertucini - 

OAB:5269/MT, SEBASTIAO CARLOS GOMES DE CARVALHO - 

OAB:9007-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA MARTINS DA 

SILVA - OAB:15.003 OAB/GO, ANA FLAVIA MARTINS SILVA 

GUIMARÃES - OAB:15018, BENEDITO FERREIRA MARQUES - 

OAB:2298/GO, NEUSA MARISA VASCONCELOS BASTOS - 

OAB:7541/GO, OLVANIR ANDRADE DE CARVALHO - OAB:2045/GO

 Vistos, etc.

Depreende-se dos autos que a parte requerente pleiteou a expedição de 

certidão de crédito, a fim de ser habilitada junto à massa falida.

Desta forma, expeça-se a certidão de crédito no valor do calculo de 

fls.1.164/1.165.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 174496 Nr: 22743-59.2004.811.0041

 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: REINALDO SILVEIRA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT, JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - 

OAB:6767/MT, REINALDO SILVEIRA BUENO - OAB:16392/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos etc.,

 À fl. 304 foi determinada a intimação da parte exequente para que 

promovesse o andamento do feito. Após a publicação do despacho, a 

parte deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (fl. 305).

Em seguida o feito foi arquivado provisoriamente, sem que houvesse 

qualquer manifestação da parte autora durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte exequente, apesar de intimada para 

manifestar acerca do prosseguimento, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, bem como não apresentou justificativa.

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 outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.
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Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 196068 Nr: 10290-95.2005.811.0041

 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: THYAGO BERNUCI BARTOLOMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA DE LOURDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERLEY RODRIGUES 

RIBEIRO - OAB:3022/MT

 Vistos etc.,

 Em consulta ao sistema Apolo, verifico, que a parte interessada foi 

devidamente intimada, por meio de publicação disponibilizada no 9039 

9039 Páginas: 41/48 do dia 29/4/2013 e publicado em 30/4/2013 

terça-feira, para que, no prazo estipulado, providenciasse o pagamento 

das custas processuais.

 Intimado regularmente, o embargado não procedeu ao pagamento das 

custas processuais.

 Sendo assim, determino a expedição de certidão dos valores devidos à 

título de despesas processuais, devidamente atualizados, para remessa 

ao Órgão encarregado da inscrição na dívida ativa como devedor do 

Estado, eis que trata de espécie tributária

Após, arquive-se com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 215348 Nr: 24145-44.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDO CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSERV CONST. SERV. COM. 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI J. GOTTEMS - 

OAB:225631-SP, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT

 Vistos, etc.

Versam os autos sobre Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada 

por Sólido Concreto Ltda. contra Conserv Const. Serv. Com 

Representação Ltda.

À fl. 112 foi determinado o arquivamento provisório, sem que houvesse 

qualquer manifestação da parte exequente durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte exequente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, bem como não apresentou justificativa.

Assim, denota-se que a parte exequente não promoveu os atos de 

diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 232215 Nr: 1632-48.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS GONÇALO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE EDUARDO VIGULA 

BOY - OAB:9.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Vistos etc.,

 À fl. 331 foi determinada a intimação da parte exequente para que 

promovesse o andamento do feito. Após a publicação do despacho, a 

parte deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (fl. 333).

Em seguida o feito foi arquivado provisoriamente, sem que houvesse 

qualquer manifestação da parte autora durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte exequente, apesar de intimada para 

manifestar acerca do prosseguimento, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, bem como não apresentou justificativa.

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 outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 233625 Nr: 2901-25.2006.811.0041

 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: CONFECÇOES SOPRANO INDUSTRIA E COMERCIO 

LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SILVA FRANZÃO 

- OAB:84123/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos etc.,

 À fl. 201 foi determinada a intimação da parte exequente para que 

promovesse o andamento do feito. Após a publicação do despacho, a 

parte deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.

Em seguida o feito foi arquivado provisoriamente, sem que houvesse 

qualquer manifestação da parte autora durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte exequente, apesar de intimada para 

manifestar acerca do prosseguimento, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, bem como não apresentou justificativa.

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 outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 305342 Nr: 15397-52.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIM M.LOPES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO NOGUEIRA COSTA - 

OAB:OAB/MS 8883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 Cumpra-se com urgência o despacho de fl. 58.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 307035 Nr: 16209-94.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAÍS FERNANDA BEHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS FERNANDA BEHLING - 

OAB:

 Vistos,

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovida por Rubens Azevedo da 

Silva em desfavor de Thais Fernanda Behling, onde a parte exequente, por 

meio de advogado, foi intimada sobre o prazo para retirar o edital e 

comprovar sua publicação, bem como dar prosseguimento no feito, no 

prazo de dez dias, contudo, deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação.

Foi expedida carta de intimação da parte exequente para se manifestar 

nos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do processo, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

 É o relatório.

Decido.

O que se verifica dos autos é que a parte exequente não possui mais 

interesse na demanda, eis que simplesmente abandonou o processo que 

aguarda manifestação, julho de 2019, o que impede o bom e regular 

desenvolvimento do feito.

 Assim, consubstanciado no fato de que compete à parte interessada 

promover o andamento do processo, providenciando os atos e diligências 

que lhe competirem, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC, o arquivamento dos autos é medida que a rigor se impõe.

 Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, na forma do art. 485, III, do NCPC.

Considerando que a extinção do processo se deu por fato relacionado ao 

comportamento desidioso da própria parte exequente, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, contudo, 

face ao deferimento de gratuidade de justiça em seu favor, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.

Deixo de condenar honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 312718 Nr: 18573-39.2007.811.0041

 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: COLEGIO SALESIANO DOM BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCYLENE ALVES CUNHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA COLINO BISPO 

SANTOS - OAB:10518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 Vistos, etc.

Promova-se o arquivamento do feito com as devidas baixas, ficando as 

partes dispensadas do pagamento das custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 314533 Nr: 19194-36.2007.811.0041

 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: MALDO FIGUEIREDO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Vistos etc.,

Promova-se o arquivamento do feito com as devidas baixas, ficando a 

parte ré dispensada do pagamento das custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315298 Nr: 19614-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES, ADMINISTRAÇAO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, 

LUIZ CARLOS TICIANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Exequente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) de Citação a ser(em) expedido(s), no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento, sendo vedado o recolhimento por 

transferência on line ou por depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 317502 Nr: 20672-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. D TOLEDO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUNATUR VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMÃO 

SAMPAIO - OAB:7601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Vistos, etc.

Versam os autos sobre Ação Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por 

T.D Toledo -Me contra Faunatur Viagens e Turismo Ltda..

À fl. 76 foi determinado o arquivamento provisório, sem que houvesse 

qualquer manifestação da parte exequente durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte exequente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, bem como não apresentou justificativa.

Assim, denota-se que a parte exequente não promoveu os atos de 

diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 243223 Nr: 11598-35.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCREDI FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO HENRIQUE DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RODRIGUES ROMANI - 

OAB:9205/MT, SERGIO BATISTELLA - OAB:9.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, MARCELO ÂNGELO DE MACEDO - OAB:6811-B/MT, 

PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6.070

 Vistos, etc.

Versam os autos sobre Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada 
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por Lucredi Fomento Mercantil Ltda. contra Hélio Henrique de Abreu.

À fl. 83 foi determinado o arquivamento provisório, sem que houvesse 

qualquer manifestação da parte exequente durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte exequente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, bem como não apresentou justificativa.

Assim, denota-se que a parte exequente não promoveu os atos de 

diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 257046 Nr: 20093-68.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERCEM COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. 

EMPREGADOS EMP. VINC. EXPLOR. ELÉTRICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA SINO-PAZ LTDA ME, LISIANA 

ANDRÉIA MORAES SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A/MT, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:5449-A

 Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo protocolado em 2006 que até o momento 

não se logrou êxito de satisfazer o débito exequendo, inobstante as 

inúmeras tentativas de localizar bens passiveis de penhora de 

propriedade dos devedores, como se verifica das consultas realizadas no 

Bacenjud (Banco Central), Renjaud (Detran), Infojud (receita Federal) e 

Cartórios de Registro de Imóveis.

Diante das circunstâncias factuais, conclui-se pela inexistência de bens 

penhoráveis de propriedade dos Executados. Assim, em consonância com 

o art. 921, III, do NCPC e atentando-se a regulamentação da CGJ/MT, no 

provimento 84/2014, publicado em 13/11/2014, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO EXECUTIVO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 257130 Nr: 20193-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METALURGICA ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA CRISTINA F. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES 

- OAB:2853/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE OLIVEIRA 

GOMES - OAB:2853/TO

 Vistos etc.,

 Versam os autos sobre Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Metalúrgica Zero Grau Industria e Comercio LTDA contra Telma 

Cristina F. Oliveir.

À fl. 81 foi determinada a intimação da parte exequente para que 

promovesse o andamento do feito. Após a publicação do despacho, a 

parte deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.

Em seguida o feito foi arquivado provisoriamente, sem que houvesse 

qualquer manifestação da parte autora durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte exequente, apesar de intimada para 

manifestar acerca do prosseguimento, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, bem como não apresentou justificativa.

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 outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

 Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 263382 Nr: 22138-45.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. A. T.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIA REGINA VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT

 Vistos, etc.

Versam os autos sobre Ação de Imissão na posse Cumulada Com Perdas 

e Danos ajuizada por Edécio de Arruda Taques contra Valeria Regina de 

Souza

À fl. 176 foi determinado o arquivamento provisório, sem que houvesse 

qualquer manifestação da parte requerente durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte requerente deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação, bem como não apresentou justificativa.

Assim, denota-se que a parte requerente não promoveu os atos de 

diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 271474 Nr: 3022-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERONA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.0174/MT, LAURA DORILÊO CÂNDIDO - OAB:10.979/MT, 

OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, ROGÉRIO 

NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6.882/MT, MARCO ANTONIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369/MT

 Vistos, etc.

Versam os autos sobre Ação Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por 

Petrobrás Distribuidora S/A. contra Estação de Serviços Verona Ltda-Me.

À fl. 90 foi determinado o arquivamento provisório, sem que houvesse 

qualquer manifestação da parte exequente durante esse período.

No caso, vislumbro que a parte exequente deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, bem como não apresentou justificativa.

Assim, denota-se que a parte exequente não promoveu os atos de 

diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 865739 Nr: 6183-90.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COP CENTRO ONDONTOLOGICO DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MAURA SACIOTO 

RAHAL - OAB:14.883, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - 

OAB:10.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, JOSYANE MARIA C. DA COSTA FERREIRA - 

OAB:14.506/MT

 Vistos etc.

 Uma vez que a parte requerida não efetuou o depósito dos honorários 

periciais conforme certidão de fl. 181, declaro preclusa a produção de 

prova pericial e encerro a instrução processual.

 Preclusas as guias recursais, renova-se a conclusão para sentença, 

observando-se a ordem legal para julgamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907813 Nr: 35450-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR RODRIGUES, ALICE MASHINA HATTA, ERALDO 

PEREIRA DE SOUZA, JOÃO ASSONI, HERCÍLIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

SOUZA, ESPÓLIO DE LAURINDO PEREIRA DE SOUZA, LUIZ CARLOS DOS 

SANTOS, PRESENTINA ALVES ELEOTERIO, MAURÍCIO ALVES DE SOUZA, 

PEDRO FERREIRA PINTO, PRISCILA GRAZIELA ALVES MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO 

FRANCA ARAUJO,  pa ra  devo lução  dos  au tos  n º 

35450-10.2014.811.0041, Protocolo 907813, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 68393 Nr: 24784-62.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA MARIA CARNEIRO ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OSCHOVE - OAB:6.325/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:7.979, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 Vistos, etc.

Promova-se o arquivamento do feito com as devidas baixas, ficando as 

partes dispensadas do pagamento das custas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791907 Nr: 45996-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO 

FRANCA ARAUJO,  pa ra  devo lução  dos  au tos  n º 

45996-95.2012.811.0041, Protocolo 791907, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358282 Nr: 28610-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ MOTOS CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ANDRADE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÂMYA CRISTINE GIACOMAZZO 

SOLIGO - OAB:15.906

 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 Requerente ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os documentos de fls. 136/139, bem como sobre os 

Ofícios de fls. 155/164, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445313 Nr: 19991-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS REINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA BONIFÁCIO DA SILVA, ADEMIR 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11.102, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, JUSSIANNEY 

VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12815

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 183422 Nr: 30626-57.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEN FATIMA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COAUT - COOPERATIVA CONDOMINIAL 

AUTÔNOMA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTÁQUIO DUARTE - 

OAB:11218-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - OAB:26055/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica que há erro em relação a numeração das 

páginas do presente processo a partir da fl. 262.

Determino que se proceda à retificação da numeração para que obedeça 

a sequência correta.

À Secretaria para correção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 204270 Nr: 18383-47.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSLIBOM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, JOSE LINO SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA CALEGARI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO DE MORAES 
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JÚNIOR - OAB:6208 - MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 209068 Nr: 19795-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE RODOVIÁRIO FRIGIER DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:2540/RO, CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - OAB:10291-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127 -A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 230147 Nr: 37076-79.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE MONTAGEM INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORRÊA RAMOS - 

OAB:9963, MILENA CORRÊA RAMOS - OAB:4981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7440/MT, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:115762/SP

 Vistos, etc.

A parte requerida procedeu com o recolhimento das custas, na forma da 

decisão de fl.519.

Assim, promova-se o arquivamento do feito com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833464 Nr: 38897-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE 

- OAB:12.573/MT, MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE - OAB:12596, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 853275 Nr: 55987-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAMIRO LOPES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rogerio Bonfim 

Melo - OAB:128462/SP

 Vistos etc.,

Certifique-se se o houve a devida intimação do executado, para 

cumprimento da obrigação.

 Em caso negativo, intime-se com urgência o executado, conforme 

determinada na decisão de fls. 143.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1087295 Nr: 4870-26.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENALDO APODACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Ante o exposto:

 Defiro a produção da prova pericial.

Considerando o imbróglio apresentado nos autos, entendo necessária a 

produção de prova pericial, ao que com fulcro no que estabelece e autoria 

o art. 464, CPC, ao que nomeio, como perito do Juízo, a empresa REAL 

BRASIL CONSULTORIA, inscrita no CNPJ sob o n°07.957.255/0001-96, 

com sede na Av. Historiador Rubens de Mendonça (CPA), n° 1.856 – sala 

408, Ed. Cuiabá Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, para o fim de, 

mediante um dos seus profissionais habilitados, realizar a respectiva 

perícia avaliando o imóvel em questão.

Intime-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem quesitos, na forma do que estabelece 

o art. 465, § 1º do CPC.

Transcorrido o referido lapso temporal, certifique-se o necessário, e então 

intime-se a empresa nomeada para que apresente proposta de honorários 

em 05 (cinco) dias (nos termos do art. 465, §2º do CPC), indique os 

profissionais que realizarão a pericia determinada, devendo informar a 

qualificação correspondente do(s) perito(s), bem como a sua inscrição na 

respectiva ordem de classe.

Considerando que a prova pericial foi pleiteada pela requerida os 

honorários periciais deverão ser por ela custeados, nos termos do art. 95 

do CPC.

Havendo concordância quanto aos honorários pericias a requerida deverá 

efetuar o depósito em 05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser intimado 

para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias.

 O perito deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso. Deve o perito, 

ainda, assegurar aos assistentes das partes o acesso e o 

acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia 

comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias 

(art. 466, §2º do CPC.).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2020.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424600 Nr: 40994-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE TOLEDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULES EDESIO ALVES SORNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 
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OAB:2.909/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para comunicar o cumprimento do acordo, postulando o que entender 

de direito. Nada mais.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034388-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA RIBEIRO (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (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 SENTENÇA Processo: 1034388-10.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIA DA SILVA RIBEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007482-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARCOS DOS SANTOS (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (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 SENTENÇA Processo: 1007482-46.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALEX MARCOS DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022509-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA GOMES GONCALVES (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:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022509-69.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LORENA GOMES GONCALVES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026535-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR MACHADO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026535-47.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALDAIR MACHADO MARTINS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029357-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA GONCALVES DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029357-72.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA MARCIA GONCALVES DE AMORIM EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 
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pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008257-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008257-61.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIZ CARLOS DE LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em 

fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040383-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENDER MARQUES DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040383-67.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOENDER MARQUES DE CAMPOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013200-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013200-24.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte 

autora. Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022559-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSENI PINHEIRO (EXEQUENTE)

LUCAS PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022559-32.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCAS PINHEIRO, DEUSENI PINHEIRO EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de 

cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a satisfação 

do débito, com a concordância da parte autora. Ante o exposto, diante da 

satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro a 

expedição de alvará conforme dados bancários indicados na última 

petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela requerida. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018844-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY MARIA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018844-79.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSELY MARIA DE JESUS EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de cumprimento de 

sentença. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância da parte autora. Ante o exposto, diante da satisfação de 

débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição de 

alvará conforme dados bancários indicados na última petição da parte 

exequente contida nos autos. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031587-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EOVALDO ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031587-87.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EOVALDO ALVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037188-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT GORDON SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037188-11.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROBERT GORDON SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em 

fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019842-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON MARQUES DE ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019842-13.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOELSON MARQUES DE ASSUNCAO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004262-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DOS SANTOS AGUILAR (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004262-74.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDREA DOS SANTOS AGUILAR REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se 

vê dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte 

autora. Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033863-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033863-91.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WILSON DOS SANTOS LUZ EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002212-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MORAES DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))
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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 SENTENÇA Processo: 1002212-41.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIS CESAR MORAES DE PAULA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031199-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031199-87.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCO ANTONIO MARTINS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038444-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELDE KENE REIS FANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038444-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELDE KENE REIS FANTI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em 

fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031228-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031228-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE SOARES DA ROCHA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016959-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ALVES GARCIA (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:

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: 1024647-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MIRANDA GONCALVES DIAS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039641-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE TOLEDO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010104-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

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 (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038180-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZABETH ALVES DE LIMA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011742-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIEGO SILVERIO SOEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043390-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESIELE MIRANDA SALDANHA (EXEQUENTE)

P. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041175-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI BATISTA VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008947-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIANNY MONIQUE RAMOS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031897-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DE BRITO (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040881-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ARRUDA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033239-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MILANI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039393-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - SP106600-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO (REQUERIDO)

ZELIA LOPES MARAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL MARAN FILGUEIRA OAB - MT10585/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034421-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS HAJIME ARATANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-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))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048314-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIEGO MOREIRA (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:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038953-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILIANO ANTONIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo/avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038942-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo/avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039604-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCK COLARES DE SOUSA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo/avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051609-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-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 AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026961-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024401-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTANA DE ALMEIDA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI APARECIDA CEREZO DE SOUZA (REQUERIDO)

FERNANDO CEREZO ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024401-76.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSANE SANTANA DE ALMEIDA BOTELHO REQUERIDO: 

FERNANDO CEREZO ALVES, ROSELI APARECIDA CEREZO DE SOUZA 

Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o acordo referido no ID 

25733221,no prazo de 15 dias. Após, voltem-me conclusos. CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034381-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENI MARIA XAVIER FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052184-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. L. G. (AUTOR(A))

SERGIO HENRIQUE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004495-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PEREIRA DE BARROS (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)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004495-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS PEREIRA DE BARROS 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 27/03/2020, 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: 1004484-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUARI DE MORAES NAVARRO (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004484-37.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUARI DE MORAES NAVARRO 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 27/03/2020, às 13h30 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: 1001396-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERSON EDEGAR WEIRICH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CALVITTE WEIRICH OAB - PR68223 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A (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°: 1001396-88.2020.8.11.0041 

Autor: LAERSON EDEGAR WEIRICH Réu: MOINHO REGIO ALIMENTOS 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 10/03/2020, às 12h30 - conciliação 2 - , 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036354-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACI GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Processo 

Número: 1036354-08.2017.8.11.0041 Parte Autora: Neuraci Gomes da 

Silva Parte Requerida: Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA 

Data e horário: Terça-feira, 02 de fevereiro de 2020, 14 horas. 

PRESENTES Juiz(a) : Dr.(a) Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Parte 

Autora: Neuraci Gomes da Silva Advogada da Parte Autora: Dr. Maik 

Halley Magalhães Preposto/Parte Requerida: Jaburitã Francisco Nunes 

Advogado Parte Requerida: Dr. Douglas Raphael Miranda Nunes 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foram constatadas as presenças 

conforme consta acima. Foi tomado o depoimento pessoal da parte autora 

Neuraci Gomes da Silva. Foi tomado o depoimento pessoal do 

representante da parte requerida Jaburitã Francisco Nunes. O douto 

advogado da parte autora pugna pela desistência da oitiva da testemunha 

Gisele de Almeida Souza. Por fim, inquirida a testemunha da parte autora 

Paulo Adelar Souza Correa. DELIBERAÇÃO Defiro o pedido da parte 

autora e homologo a desistência da oitiva da testemunha Gisele de 

Almeida Souza. Dou por encerrada a instrução, Concedo o prazo de 15 

(quinze) dias úteis e comum para todas as partes apresentarem 

memoriais. Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. 

Eu, Ana Paula Jesus Queiroz, que digitei. VANDYMARA G. R. PAIVA 

ZONOLO Juíza de Direito Neuraci Gomes da Silva Parte autora Dr. Maik 

Halley Magalhães Advogado parte autora Jaburitã Francisco Nunes 

Preposto/Parte Requerida Dr. Douglas Raphael Miranda Nunes Advogado 

da parte requerida

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046896-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-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 AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 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 mesmo prazo. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039683-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 30 de 273



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 art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo/avaliação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026387-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL BORGES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035347-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONIFACIO PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052706-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRINEU PEREIRA MENDES (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o 

laudo/avaliação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036783-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY ANTONIO FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024071-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OURO NEGRO REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTTO BAUMGART INDUSTRIA E COMERCIO S A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047303-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT11406-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. S. 0. S. (REU)

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Junte os documentos pessoais de forma 

legíveis; ii) Junte aos autos comprovante de residência; iii) 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039897-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FRANCISCA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029113-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADILSON DE SOUZA (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos e 

manifestar sobre o laudo/avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040329-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDY DE BELEM MELGAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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 AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 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 mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas 

que pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039449-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON DOS SANTOS RAMOS (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos e 

manifestar sobre o laudo/avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038975-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS VIEIRA 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))

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047786-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAISOM LEMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049678-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PEREIRA BATISTA (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 art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047677-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANCELMO WAGNER (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 art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039459-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALISON JUNIOR SOUZA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039549-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA CORREIA DE ANDRADE (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040050-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ZANATO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046964-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES DA SILVA PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos e 

manifestar sobre o laudo/avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051024-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BENEDITO RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040527-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE TEIXEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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: 1056322-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIA SOARES DOS SANTOS (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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036452-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. N. A. (AUTOR(A))

JOVANA DOMINGOS 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo a requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), 

para manifestar sobre o laudo/avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034060-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO JORGE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A I FERNANDES SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CASSIANO DE SOUZA OAB - MT21684-O (ADVOGADO(A))

MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO OAB - MT26541/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. 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 mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas 

que pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019121-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004691-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO DA COSTA COLATTO (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: 1004691-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

THYAGO DA COSTA COLATTO 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 22/04/2020, às 14h06 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034499-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAYO EDUARDO BUENO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES PLACIDO RODRIGUES OAB - SP208967 

(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. 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 mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas 

que pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022849-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTILO TIM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(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))

 

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. 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 mesmo prazo. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032336-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-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. 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 mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas 
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que pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033047-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE VITAL FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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))

 

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. 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 mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas 

que pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032660-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ANTUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192-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. 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 mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas 

que pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002382-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033898-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GISELE DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre a proposta de 

honorários pericias, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039617-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CARLOS DE ALMEIDA (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:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033742-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT JERRY RODRIGUES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), 

para manifestar sobre o laudo/avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055731-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES BARAO (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos e 

manifestar sobre o laudo/avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040532-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CRISTIANE FERREIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 
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seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052671-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRYAN LUCAS MOREIRA LIMA (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:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052959-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIMBERLLY FRANCISCA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055704-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RALF FRANCA (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:

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 AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048636-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE APARECIDA PAZ (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040606-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MERGAL DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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 art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035476-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo a requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), 

para manifestar sobre o laudo/avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052889-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES VIDAL PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051273-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO COSTA FERREIRA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053404-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))
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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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos e 

manifestar sobre o laudo/avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050724-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MAGNO DE AMORIM (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos e 

manifestar sobre o laudo/avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052956-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SACRAMENTO 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)

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051462-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO DOS SANTOS VIEIRA (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:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040555-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO OLIVEIRA 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)

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040517-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON 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)

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031970-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE PEREIRA RODRIGUES DE MEIRA (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:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054115-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052907-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTOS MESQUITA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051259-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER SOUZA CORDEIRO (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052445-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL GOMES DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051804-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OEDSON SANTOS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036829-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-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 AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 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 mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas 

que pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039997-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-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 AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. 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 mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas 

que pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051260-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONICE DA SILVA DUARTE (AUTOR(A))

P. C. W. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038807-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANIERES LEITE 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação, no prazo 
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de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040094-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (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))

 

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. 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 mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas 

que pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029173-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIELY MENUSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REU)

SIDNEI AMORIM DE SOUZA (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 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045376-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(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))

 

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. 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 

mesmo prazo. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000835-98.2019.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (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°: 1000835-98.2019.8.11.0041 

Autor: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Réu: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

28/05/2019, às 08h00 - Conciliação 03, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021292-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO FAUSTINO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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))

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017524-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDERLEY GASPAR LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte 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.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033965-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925928 Nr: 47081-48.2014.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO MAIA VINAGRE, TÂNIA 

MARGARETH REIS VINAGRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B/ MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855948 Nr: 58326-90.2013.811.0041

 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: CREUDEVALDO BIRTCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA 

SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERENTE e o REQUERIDO, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 16/02/2020 às 12h, no Aeroporto Municipal de Sinop, localizado na 

Rodovia dos Pioneiros, s/n - Zona Rural, Sinop – MT, para efetuar a 

realização do exame grafotécnico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 712391 Nr: 5958-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURÉLIO RENÉ ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO 

MATO GROSSO S.A - ETEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Victor Arrais Malheiros 

Neves - OAB:15.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para se manifestar sobre 

as impugnações às fls. 467/470 e 471/472.

Na sequência, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 31 de janeiro de 2020.

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776612 Nr: 29941-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE MELLO, MARIA DO CARMO ALVES DA 

SILVA, HORTI ORLANDO WINCK, HERMELINDO BARBOSA DE 

CARVALHO, EUZEBIO BARREIRA ALVES, GISELE RADIS ALVES SILVA, 

JOSELITO ZEFERINO DE PAULA, JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO, 

LEONICE SILVA, JAIR FANTE, JOEL PEREIRA PAIM, JOVITA NUNES DE 

JESUS GAJARDONI, MAGALI REGINA SOMMER KLEIN, MARCIA FATIMA 

FOLADOR, MARIA ARACY GUNTHER ARANTES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO 

FRANCA ARAUJO,  pa ra  devo lução  dos  au tos  n º 

29941-69.2012.811.0041, Protocolo 776612, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 839706 Nr: 44182-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PACHECO VITA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BATISTA ROSA - 

OAB:OAB/GO 22.122, FREDERICO CAMARGO COUTINHO - OAB:23266, 

RENATO EULALIO FERNANDES - OAB:29722

 [...]1) Em relação ao pedido de cumprimento de sentença de fls. 303/306, 

INTIME-SE a parte devedora ELMO ENGENHARIA LTDA. por meio de seu 

advogado, 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 do CPC/15, 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/15). 2) Considerando que a 

exequente ELMO ENGENHARIA LTDA., juntou em seu pedido de 

cumprimento de sentença documentos que comprovam que o autor 

percebe salário em torno de R$11.816,00 (fls. 290/293), e ainda, que o 

autor sequer impugnou tais documentos, REJEITO a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 307/308 e REVOGO OS BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA, pois referido salário não representa estado de 

miserabilidade. 3) INTIME-SE a parte exequente ELMO ENGENHARIA, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculo atualizado do débito, 

bem como dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779169 Nr: 32608-28.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADIM CENTRO AVAÇADO DE DIAGNÓSTICO P/ 

IMAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIR PRODUCTS BRASIL LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CRISTINA CARVALHO 

TEIXEIRA - OAB:163.004 SP, GLAUCIA MARA COELHO - OAB:173.018 

SP, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846-B/MT, LUCIANA 

GOMES DE SOUZA NETTO - OAB:150.687/RJ

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086357 Nr: 4476-19.2016.811.0041

 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: RIVAEL MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, GILSON FERREIRA 

NOVAES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN DE ANUNCIAÇÃO - 

OAB:18.054/MT, ROGÉRIO PERES BANDEIRA - OAB:17523/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONI PEDRO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.677, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818/MG

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA/APELADO, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 143/147, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1092722 Nr: 7375-87.2016.811.0041

 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: PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELVEDERE, 

CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 152165, LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - OAB:15914, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar impugnação aos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051775 Nr: 47318-48.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03, 

DALVA BETIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIFFER SANTIAGO DORNELAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:, ANABELL CORBELINO SIQUEIRA - OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERIDO/APELADO, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto às fls. 103/119, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045205 Nr: 43999-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUDSON APARECIDO FERREIRA TENÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COP CENTRO ONDONTOLOGICO DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA C. DA 

COSTA FERREIRA - OAB:14.506/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a proposta de honorários pericias fls. 164/166, no valor de R$ 

5.100,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853727 Nr: 56365-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MANOEL XAVIER DE SOUZA, 

CLAUDEMIRA GONÇALVES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA RODRIGUES SENEDA 

VILELLA - OAB:12.455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte EXECUTADO BANCO 

BRADESCO S/A, na pessoa de seu(s) advogado(s),para indicar conta 

para expedição de alvará, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19930 Nr: 13137-12.2001.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA MACEDO, LÍGIA MARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO RIBEIRO, LÚCIA FÁTIMA DE 

AMORIM RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA GONÇALVES 

BANDEIRA DUARTE - OAB:6659/MT, RONDON BRASIL VIEGAS - 

OAB:14206-A, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 596/598, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 775277 Nr: 28523-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA, AGRALE S.A, 

AGROSHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, LUCIANA AMALIA ALVES - OAB:OAB/ MT 

9534, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 Chamo o feito à ordem.

Torno sem efeito os itens 2, 3 e 4 do despacho de fls. 837/838, pois em se 

tratando de quantia ilíquida, ainda não se mostra possível apurar os 

honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

 Ademais, nota-se que o acórdão de fls. 813/831, deu parcial provimento 

ao recurso interposto pela requerida Mapfre Vera Cru Seguradora S.A. 

“[...] apenas para determinar que, dos valores devidos a título de danos 

materiais, sejam decotadas as despesas que a autora teria caso 
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estivesse utilizando o veículo, o que deverá ser apurado em sede de 

liquidação de sentença, por arbitramento, incidindo-se juros moratórios e 

correção monetária tal como definido na sentença. [...]” (fl. 829-v)

Assim, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem os documentos que comprovem as despesas mensais de 

um caminhão idêntico ao objeto dos autos, no que tange à manutenção, 

abastecimento, pagamento de impostos relativos à prestação dos 

serviços, descontando-se os dias em que os serviços não são prestados, 

considerando-se a média de rendimento nos 3 (três) meses em que o 

caminhão sinistrado foi adquirido, tal como determinado pelo órgão ad 

quem.

Consigne-se que o silêncio das partes será interpretado como aceitação 

dos valores constantes dos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decorrido o prazo da liquidação, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 352466 Nr: 22940-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFRENTE - COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS 

ATUANTES NO COMÉRCIO E SERVIÇOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAN ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA, 

MAURO DE FREITAS LINO, GILBERTO ALVES POMPEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377422 Nr: 13497-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO HIDEO YAMAMOTO, GARCIA E 

CARDOSO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:10108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE ABREU - 

OAB:5960/MT, PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:10108

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 258, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 383073 Nr: 18468-91.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANEIDE MARTINS DE FREITAS 

- OAB:8345/MT, SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA - OAB:8708/MT, 

UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SINOP-MT - OAB:SINOP

 Intime-se pessoalmente – por Carta com Aviso de Recebimento – a 

exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 31 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.: 448128 Nr: 21737-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLEEMBACH ZAMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344/O, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192

 Defiro o pedido de fls. 413/414.

Oficie-se ao Banco do Brasil solicitando informações quanto à existência e 

localização da quantia de R$865.920,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil 

e novecentos e vinte reais) em nome do executado ELTON RENATO 

HOLLENCHACH ZIMPEL, bem assim se o citado devedor possui algum 

investimento, previdência privada, consórcio ou carta de crédito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 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.: 702390 Nr: 37011-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS LOGISTAS DO SHOPPING NABHAN 

CIA FASHION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELY PONTES DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RUIZ DE ALEMAR - 

OAB:47.957-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Extrai-se dos autos que a parte exequente, apesar de intimada, não 

atendeu à determinação deste Juízo, deixando de promover os atos de 

diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, III, do CPC/15, julgo extinto o 

presente feito.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 10510 Nr: 10260-36.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JORGE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA, 

JOSÉ VALDIR JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA - 

OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065, TERENCIA SPEDITA 

SANTOS - OAB:6186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA MARÍLIA ALMEIDA 

SOUSA - OAB:OAB/MT 24.412, Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Portanto, prejuízo não há neste caso. Neste sentido a jurisprudência é 

uníssona, senão vejamos:“Em tema de nulidade no processo civil, o 

princípio fundamental que norteia o sistema preconiza que para o 

reconhecimento da nulidade do ato processual é necessário que se 

demonstrem, de modo objetivo, os prejuízos consequentes, com influência 
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do direito material e reflexo na decisão da causa” (STJ-6ª T: RSTJ 

119/621).“Não se deve nulificar o processo por deficiência sanável antes 

ensejar oportunidade à parte de suprir a irregularidade” (STJ-4ªT., REsp 

6.458, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 11.6.91, DJU 5.8.91).“A concepção 

moderna do processo, com instrumento de realização da justiça, repudia o 

excesso de formalismo, que culmina por inviabilizá-la” (STJ-4ª T., REsp 

15.713-MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, DJU 24.2.92)Contudo, 

a DE JORGE MARMORARIA LTDA. deve ser intimada para exercer o direito 

de preferência nos termos do artigo 876, §6º do CPC.Intimem-se e 

voltem-me conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1010124 Nr: 27620-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL GRANT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, MAURICIO JANUÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. PATRICK A DO AMARAL E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN FABIA RAK MAMUS - 

OAB:34842, ISADORA DE FREITAS RUIZ - OAB:67.916/PR, LUCIANA 

CASTALDO COLOSIO - OAB:PR-23.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095554 Nr: 8652-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL E COM. LTDA, IVAN 

CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM, CARMEM CINTRA 

ANTUNES DE SÁ MOUSSALEM, CARLOS ALBERTO MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 114, no prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004437-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MALI NASR (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004437-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA REU: MARCIA MALI NASR Cuida-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos ajuizada por 

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA em face de MARCIA MALI NASR. 

Alega a autora que, em 07/03/2012, as partes firmaram um contrato de 

promessa de compra e venda, visando à aquisição pelo requerido do 

apartamento nº nº 901 e respectiva vaga de garagem, situados no Edifício 

Absolutto, nesta Capital; e que, após a quitação do preço, o imóvel e a 

garagem objeto do ajuste foram devidamente entregues. Afirma que, o 

contrato celebrado entre as partes estabelece, na cláusula “8.1.7”, que a 

escritura pública definitiva para transferência do imóvel será 

providenciada após a quitação do preço e entrega das chaves, no prazo 

improrrogável de 360 (trezentos e sessenta) dias, fatos que já ocorreram. 

Neste caso, de acordo com a cláusula “8.2.8”, cabe ao adquirente arcar 

com o imposto de transmissão (ITBI), despesas para a lavratura da 

escritura pública e respectivo registro na matrícula do imóvel, o que até o 

momento não foi realizado, apesar dos contatos e tentativas de contato 

realizadas desde outubro de 2015. Requer, em sede de liminar, a 

concessão de tutela de urgência, para determinar que a requerida, no 

prazo de 15 (quinze) dias: (i) efetive o pagamento dos débitos de IPTU 

lançados pela Prefeitura de Cuiabá -MT sobre o imóvel objeto do presente 

processo; (ii) solicite a inclusão de seu nome como proprietária do imóvel – 

unidade 901, com garagens nº 087/088, D-083, do Edifício Absolutto, nos 

cadastros imobiliários da Prefeitura de Cuiabá -MT, para que os futuros 

lançamentos ocorram em nome da requerida; (iii) promova os atos 

necessários para baixa do protesto em nome da Plaenge, devendo arcar 

com todas as despesas junto ao Cartório de Protestos; e (iv) providencie a 

imediata escrituração e transferência do imóvel adquirido – apartamento 

901, Ed. Absolutto –, e arque com o recolhimento do ITBI e demais 

despesas de escrituração e de registro. 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, conquanto o autor alegue que vem tentando, sem êxito, obter dos 

requeridos a escritura e transferência do imóvel em questão, com o 

pagamento do ITBI e despesas de escrituração e registro, desde o ano de 

2015, não identifico situação de risco que não possa aguardar o regular 

trâmite do processo, a fim de se apurar, com segurança, o alegado 

descumprimento de cláusulas contratuais pelo requerido. Destarte, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 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 19/05/2020, às 

10h30, Sala 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). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004425-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOMOVEIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004425-49.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIVIANE FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA RAMOS REU: 

MERCADOMOVEIS LTDA Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 
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Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por VIVIANE 

FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA RAMOS em face de MERCADOMOVEIS 

LTDA, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de 

urgência para que a requerida proceda à imediata baixa da restrição do 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Em suma, a autora alega 

que seu nome foi negativado pela requerida em virtude do não pagamento 

de uma dívida de R$ 146,73 (cento e quarenta e seis reais e setenta e três 

centavos), cuja origem alega desconhecer. Afirma, ainda, que, além do 

apontamento objeto da demanda, há outra negativação, inserida pela 

empresa MS-DOS/NATHALIA MODAS, a qual também é desconhecida, e 

será objeto de ação própria. 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, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente por meio do extrato de 

negativações juntado no Id. 28782129, de cujo teor é possível extrair, 

prima facie, que a requerida negativou o nome da autora em virtude do não 

pagamento de uma dívida de R$ 146,73 (cento e quarenta e seis reais e 

setenta e três centavos), a qual seria indevida, diante da afirmação da 

requerente de que desconhece a origem do débito. O perigo de dano 

exsurge dos evidentes prejuízos causados pela manutenção da inscrição 

do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, o que a 

impossibilitaria de concluir transações comerciais. Aliás, em relação ao 

outro apontamento existente em seu nome, observa-se do comprovante 

de protocolo anexado no Id. 28784717, que a autora ajuizou uma outra 

ação, também visando discutir a sua legalidade, o que igualmente 

corrobora a necessidade da medida liminar nos presentes autos, para que 

a autora não suporte prejuízos maiores durante o trâmite processual. Por 

fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o 

perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória 

pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos 

que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que a 

requerida exclua o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, em 

virtude do débito de R$ 146,73 (cento e quarenta e seis reais e setenta e 

três centavos). Para o caso de não cumprimento da determinação por 

parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$300,00 (trezentos 

reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 19/05/2020, às 

8h30, Sala 7, 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. 

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

G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001456-95.2019.8.11.0041
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NEIRIANE ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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(REQUERIDO)
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ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001456-95.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

NEIRIANE ROCHA DOS SANTOS REQUERIDO: MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 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 de Indenização 

por Danos Morais e Materiais proposta por NEIRIANE ROCHA DOS 

SANTOS, contra MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA., alegando que a ré não conserta os defeitos 

no imóvel descrito na inicial, em razão de sua inadimplência contratual. 

Questões processuais pendentes: Prejudicial de Mérito de Decadência O 

direito de reclamar dos vícios dos produtos e serviços e a pretensão de 

reparar eventuais danos deles decorrentes não se estendem 

indefinidamente no tempo, submetendo-se a prazos de ordem decadencial 

e prescricional. No CDC, o prazo decadencial se aplica aos vícios dos 

produtos e serviços (art. 26) e o prazo prescricional à pretensão 

indenizatória decorrente dos acidentes de consumo (art. 27). No caso, a 

pretensão da autora é indenizatória por defeitos no imóvel, razão pela qual 

se aplica o prazo quinquenal do artigo 27 do CDC. Assim, REJEITO A 

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. Inversão do ônus da Prova 

Tendo em vista se tratar de matéria relativa a relação de consumo, e 

sendo a autora hipossuficiente tecnicamente, DEFIRO A INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. Matéria controvertida A questão debatida nestes autos 

se refere à existência de vícios/defeitos no imóvel objeto da lide, se são 

decorrentes de construção ou de mau uso do imóvel, e se tais vícios 

acarretaram danos morais e materiais a parte autora. Distribuição Ônus da 

Prova Invertido o ônus da prova, incumbe à ré comprovar que a autora 

não adquiriu a unidade autônoma com os defeitos alegados na inicial e que 

não há responsabilidade sua em realizar os consertos no imóvel, diante da 

inadimplência contratual da parte autora. A parte autora não especificou 

as provas que pretendia produzir, enquanto a requerida pugnou pela 

produção de prova pericial, a fim de demonstrar que os alegados defeitos 

no imóvel não são oriundos da construção, mas sim de mau 

uso/conservação. Dessa forma, DEFIRO a realização de perícia técnica 

requerida pela parte ré. Para tanto, nomeio, independentemente de 

compromisso, a empresa MEDIAPE, com endereço na Av. Isaac Póvoas, 

nº 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá-MT, CEP 78005-340, fone: 

6 5 - 9 9 6 1 3 - 8 6 4 2  e  6 5 - 3 3 2 2 - 9 8 5 8 ,  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

www.mediape.com.br, para a realização de perícia de engenharia civil no 

imóvel objeto da inicial. Intime-se a empresa nomeada para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias, após, 

manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários, também no 

prazo de 15 (quinze) dias. Os honorários periciais serão custeados pela 

requerida. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2020. VANDYMARA 

G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037623-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA LEO BESSA (AUTOR(A))

OTTO CEZAR BARBOSA JUNIOR (AUTOR(A))

RICARDO DE OLIVEIRA BESSA (AUTOR(A))

ROBSON AZEVEDO DUTRA (AUTOR(A))

MARCIA FERREIRA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO CASARIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARILTON FAUSTINO DE AQUINO OAB - MT4589-B (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037623-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

OTTO CEZAR BARBOSA JUNIOR, RICARDO DE OLIVEIRA BESSA, VANIA 

REGINA LEO BESSA, ROBSON AZEVEDO DUTRA, MARCIA FERREIRA 

DUTRA REU: JOSE APARECIDO CASARIN 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 questões processuais pendentes. 

Antes, porém, convém registrar que a parte autora teve indeferido, aos 

05/11/2018, o pedido de liminar para reintegração na posse do imóvel que 

se pretende rescindir o contrato de compra e venda, e não apresentou 

recurso contra tal decisum, mostrando-se, portanto, impertinente a 

reiteração do pedido em 16/09/2019. 1. Matéria controvertida Trata-se de 

Ação Constitutiva de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse em 

que os autores alegam, em suma, ter vendido os imóveis rurais descritos 

na inicial ao requerido, em 12/12/2013, pelo valor de R$5.600.000,00 

(cinco milhões e seiscentos mil reais); o requerido deu como parte do 

pagamento um imóvel comercial situado no Distrito Industrial, equivalente a 

R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o qual possui vício para a 

tradição dominial, caracterizando o inadimplemento contratual, e não 

havendo outra forma de se ajustarem, pugnam pela rescisão contratual, 

com a condenação do réu ao pagamento de danos morais e demais 

consectários legais. O requerido, por sua vez, alega que os autores 

desistiram da negociação, pois a escritura do imóvel situado no Distrito 

Industrial estava pronta para ser assinada pelas partes em cartório, 

contudo, os autores pretendiam vender referido imóvel a terceiros, e 

optaram pela postergação da transferência, que ao final, não se 

concretizou, acarretando o completo abandono do imóvel, o que também 

lhe causou prejuízos materiais. 2. Distribuição Ônus da Prova Incumbe aos 

autores comprovarem o fato constitutivo do seu direito e ao réu a 

existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito dos 

autores. 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 26/05/2020, 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, 5 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031043-02.2018.8.11.0041
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LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031043-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ 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. Não há questões processuais pendentes. A questão de 

fato e de direito nestes autos refere-se à responsabilidade da parte ré 

pelos danos materiais sofridos pela autora, decorrentes da aquisição de 

caminhões-pipa, no período de 06 a 08 de julho de 2018, quando não 

houve abastecimento de água em sua unidade consumidora, em virtude de 

a rede de distribuição estar em manutenção pela requerida. Por se tratar 

de matéria relativa a relação de consumo, incumbe à ré comprovar que 

disponibilizou o serviço de caminhão-pipa, para abastecimento da autora 

no período em que o fornecimento de água ficou suspenso para 

manutenção da rede. Ambas as partes pleitearam a realização de 

audiência de instrução e julgamento. Todavia, INDEFIRO o pedido de 

provas orais, uma vez que a matéria de fato pode se provada por 

documentos. Faculto às partes, contudo, a juntada de outros documentos, 

caso queiram, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retornem 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010896-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SCHLATTER (REQUERENTE)

ULRICH WITTWER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. K. A. NAGASAWA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MAGDA ALVES NOVAIS NAGASAWA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010896-52.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ULRICH WITTWER, SONIA SCHLATTER REQUERIDO: 

MAGDA ALVES NOVAIS NAGASAWA, R. K. A. NAGASAWA & CIA LTDA 

- ME Trata-se de Ação de Exigir Contas, em que a parte autora alega que 

outorgou mandato a ré Magda Alves Novais Nagasawa, que atuava como 

contadora dos autores, dando-lhe poderes específicos para esta 

proceder com a transação de venda de um imóvel rural dos autores, pelo 

valor de $550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil dólares), junto aos 

compradores do imóvel, uma vez que na época da venda os autores 

residiam na Suíça. Alega que a ré Magda Alves alterou de má-fé os 

valores referentes a venda do imóvel ($620.000,00), que na época 

equivalia a R$1.980.000,00 (hum milhão novecentos e oitenta mil reais), 

bem como a forma de pagamento/parcelamento (descrita na inicial), os 

quais deveriam ser realizados na conta do irmão da autora (ERNESTO 

VALDEMAR SCHLATTER), alterando para a conta da segunda ré, pessoa 

jurídica estranha ao negócio, que estranhamente se trata da empresa do 

marido da ré Magda Alves. Aduz que os compradores realizaram o 

pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) diretamente na conta 

bancária da requerida Magda, e esta apenas lhes repassou o valor de 

R$128.060,00 (cento e vinte oito mil e sessenta reais), razão pela qual 

pugnam pela prestação de contas do restante do valor a título de sinal, 

que atinge o montante de R$371.940,00. Requerem a prestação de contas, 

informando que registraram boletim de ocorrência e revogaram o mandato 

da ré. As requeridas foram citadas e não contestaram a ação, sendo-lhes 

decretada a revelia. Contra tal decisão, as rés interpuseram agravo de 

instrumento, desprovido pelo TJMT, mantendo a decretação da revelia. As 

rés apresentaram contestação intempestiva, arguindo preliminares, 

contudo, sem a efetiva prestação de contas. É o relatório. Decido. Em 

razão da revelia da parte ré, deixo de apreciar as preliminares por ela 

arguidas. Analisando detidamente os autos, verifica-se a existência de 

relação de direito material entre as partes, cunhada como mandato, 

atuando a requerida Magda Alves Novais Nagasawa, durante determinado 

tempo, como contadora e mandatária da parte autora, não havendo 

dúvidas de que possuía amplos poderes para vender o imóvel rural de 

propriedade dos autores e descrito nos autos. Constata-se ainda, pelos 

documentos trazidos pelos autores, que a parte requerida modificou 

unilateralmente o contrato realizado entre os autores e a compradora da 

fazenda objeto dos autos, alterando o valor, a forma de pagamento, e o 

local de pagamento. Por sua vez, a parte ré, apesar de revel, apresentou 

contestação intempestiva, em que não nega a relação entre as partes, 

todavia, não presta as contas, insistindo que já as apresentou 
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extrajudicialmente, contudo, sem nada provar. Assim, não havendo 

qualquer justificativa para que a parte requerida não tenha apresentado as 

contas em concomitância com a intempestiva contestação, impõe-se o 

acatamento do pedido, para a sequência do feito, no formato dúplice do 

procedimento. Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial e condeno 

a parte ré na prestação de contas aos autores de todo o período de sua 

atuação como mandatária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incidência do disposto no artigo 550, §5º do CPC, devendo as contas ser 

prestadas com a observância do disposto no artigo 551 do CPC. Indefiro o 

pedido de justiça gratuita da parte ré, condenando-a ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041183-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROSSETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-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: 1041183-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ ROSSETO REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada por LUIZ ROSSETO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em suma, alega o autor que recebeu 

uma cobrança abusiva referente a consumo recuperado, no valor de 

R$3.929,36 (três mil e novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis 

centavos), o qual supera em muito a sua média de consumo mensal. 

Afirma, ainda, que a cobrança da citada fatura está amparada na suposta 

irregularidade descoberta em seu medidor, cujo Termo de Ocorrência e 

Inspeção foi lavrado de forma unilateral, e do qual o autor não foi 

notificado, 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 se abstenha (i) de efetuar o corte do fornecimento de energia 

elétrica para a sua unidade consumidora; e (ii) de cobrar e/ou inserir o 

nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em virtude da fatura no 

valor de R$3.929,36 (três mil e novecentos e vinte e nove reais e trinta e 

seis centavos). 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. 17978455. A requerida apresentou 

contestação no Id. 20500701, defendendo, em síntese, a legitimidade da 

cobrança dos valores, diante da irregularidade encontrada nas 

instalações elétricas da unidade consumidora do autor, a quem inclusive 

foi entregue uma via do Termo de Ocorrência. 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. 21101474. Ambas 

as partes pleitearam o julgamento antecipado do mérito. 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$3.929,36 (três mil e novecentos e 

vinte e nove reais e trinta e seis centavos), referente ao mês de agosto de 

2018 (Id. 16738999). O autor alega que a referida fatura está amparada na 

suposta irregularidade descoberta em seu medidor, cujo Termo de 

Ocorrência e Inspeção foi lavrado de forma unilateral, e do qual o autor 

não foi notificado, 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 o 

requerente de todo o procedimento até então adotado, bem como das 

constatações do registro fotográfico. Da análise dos autos, verifica-se 

que a requerida promoveu, em 30/07/2018, inspeção na unidade 

consumidora do requerente, vindo a constatar irregularidade na instalação 

elétrica do imóvel, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 

679011, o qual, todavia, não foi assinado pelo requerente (Id. 20500841). 

Ademais, o protocolo anexado no Id. 20500717, informa apenas o 

recebimento da Carta de Recuperação de Consumo, nada dizendo a 

respeito do TOI. Desta forma, constata-se que não foi garantido ao autor o 

direito ao contraditório e à ampla defesa, pois este não foi notificado (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 agosto de 2018. Por fim, em 

relação aos danos morais, verifica-se que estes não restaram 

configurados. Isso porque, o fornecimento de energia elétrica para a 

unidade consumidora em questão não foi suspenso, e a mera cobrança de 

valores acima do real consumo não é apta a atingir a honra e a imagem do 

autor, de modo a ofender a sua dignidade. Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito de R$3.929,36 (três 

mil e novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), noticiado 

na fatura de recuperação de consumo de energia cobrada no mês de 

agosto de 2018. Torno definitiva a tutela de urgência concedida no Id. 

17978455. Ante a sucumbência recíproca, condeno ao pagamento 

pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015. 

Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor da causa, 

sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos 

honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015), devendo ser 

observadas, em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3º, do 

CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 

2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000835-98.2019.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000835-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO ajuizada por SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que na 

data de 29/05/2018, 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$ 1.600,00 (um mil e 

seiscentos reais). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo 

sinistro, pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 

1.600,00, a título de danos materiais, além da verba de sucumbência. A ré 

apresentou contestação no Id. 20624211. 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 
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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. A 

parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide; a parte ré pela 

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$1.600,00 (um mil e 

seiscentos reais). 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$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), 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 

2018 –, 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$1.600,00 (um mil 

e seiscentos reais). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a 

ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora 

demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA 

D E  D I R E I T O  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$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, 

ambos a partir da data do desembolso. 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, 04 de fevereiro de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038443-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARI ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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: 1038443-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARI ARRUDA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Ari Arruda dos Santos 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 20/06/2019, 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 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 27335767), 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 20/06/2019. 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 falta de interesse de agir 
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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 23179338) e o laudo pericial 

(ID 27335767). 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 TORNOZELOS 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 tornozelo esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor 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 

(20/06/2019). 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038564-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CRISTINA BARBOSA 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))

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: 1038564-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LILIAN CRISTINA BARBOSA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Lilian Cristina Barbosa 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 22/06/2019, 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 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 27334686), 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 22/06/2019. 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 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 23212718) e o laudo pericial 

(ID 27334686). 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 COTOVELOS 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 cotovelo esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor 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 
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correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(22/06/2019). 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044785-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CARLOS RODRIGUES (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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044785-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HENRIQUE CARLOS RODRIGUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 18/06/2019, 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 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 26384898), 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 18/06/2019. 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 – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 24674742 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 24674438) e o laudo pericial 

(ID 26384898). 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 superior 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 (18/06/2019). 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: 1041260-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FABRICIO GONCALVES (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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041260-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIRO FABRICIO GONCALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Jairo Fabricio Gonçalves contra Porto Seguro Companhia de Seguro e 
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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 17/08/2019, 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 26353436), 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 17/08/2019. 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 24099546) e o laudo pericial 

(ID 26353436). 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 estrutura abdominal 

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), bem como, invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo 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), 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 (17/08/2019). 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045120-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO GOMES GONCALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Sebastião Gomes Gonçalves contra Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (quinze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 07/08/2018, 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 e adequação do valor da 

causa, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 26382820), 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 07/08/2018. 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. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 
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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 24730925) e o laudo pericial (ID 

26382820). 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 inferior 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). 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 (07/08/2018). 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 causa, 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 1004666-23.2020.8.11.0041 AUTOR(A): EBARA INDUSTRIAS 

MECANICAS E COMERCIO LTDA, EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL 

LTDA Advogado do(a) AUTOR(A): OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA 

- SP196524 Advogado do(a) AUTOR(A): OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE 

USTRA - SP196524 REU: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO A parte autora manifestou-se pela desistência da presente 

ação, antes da citação da parte requerida. Desta feita, com fulcro no 

disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022674-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARINHO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE ANTONIO MARINHO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVINA JOSE DA SILVA SIQUEIRA (REU)

MATEUS ALVES DA SILVA (REU)

THIAGO ALVES DA SILVA (REU)

Elqui Daiani Mendes da Silva (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022674-87.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ANTONIO MARINHO ALVES DA SILVA, JOAQUIM MARINHO ALVES 

DA SILVA REU: MATEUS ALVES DA SILVA, THIAGO ALVES DA SILVA, 

ELQUI DAIANI MENDES DA SILVA, LEVINA JOSE DA SILVA SIQUEIRA As 

partes se compuseram amigavelmente, consoante acordo noticiado sob o 

ID 28203905, portanto, a homologação do pacto é medida que se impõe. 

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre 

as partes, DECLARANDO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais 

remanescentes aos autores e honorários advocatícios a ser pago por 

cada litigante, na forma acordada no parágrafo primeiro do pacto (ID 

28203910). Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de fevereiro de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059890-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059890-77.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia: 25/05/2020 Sala: Conciliação 3 Horário: 11:00, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 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):

 Cod. Proc.: 894517 Nr: 26214-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ELDORADO

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre a resposta do perito da 

impugnação ao Laudo Pericial de fls. 362/367, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036264 Nr: 39727-35.2015.811.0041

 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: DELZA MARIA DA COSTA PULCHERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GOLD FARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÃO 

S/S, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, MARILIA ROCHA ACQUATI 

SCHAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, TATIANE DE BARROS MAGALHÃES - 

OAB:13933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉVIO 

DASILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, 

CNPJ: 07885598/000192. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a citação da parte executada, para ciência dos autos, 

nos termos do artigo 256 e seguintes do Código de Processo Civil.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de restituição de indébito c/c 

indenização por danos morais, movida por Delza Maria da Costa Pulchério 

em desfavor de Gold Black Emprrendimentos Imobiliarios e outros. A 

requerente em meados de fevereiro de 2009, para conseguir celebrar 

instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel relativo à 

unidade 12, quadra 24, Residência Mônaco. Após a aprovação do 

cadastro, a Requerente acreditando se tratar de parte do valor do imóvel 

foi compelida a pagar a título de Sinal a importância de R$ 3.633,60. 

Contudo, a requerente após a assinatura do financiamento junto ao banco, 

veio descobrir que os valores cobrados a título de sinal tratava-se da 

chamada '' taxa de corretagem ', que deveria ficar a cargo de quem 

contratou os serviços da referida corretora. Deste modo, diante da 

conduta ilícita das empresas Requeridas, não vislumbra outra formar a não 

ser socorrer- se do Poder Judiciário.

Despacho/Decisão: Vistos.Conforme consta nos autos já fora tentada a 

citação da executada Avance Negocios Imobiliarios S/A adversa nos 

endereços encontrados na consulta realizada retro.Assim, considerando 

as várias tentativas de localização da executada Avance Negocios 

Imobiliarios S/A, infrutíferas, DEFIRO o pedido de citação por edital (p.319), 

nos termos do art. 256, II e §3° do CPC/15.Cite-se a executada, por edital, 

nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias.Citada a executada por edital, e certificado a não manifestação no 

prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante esta Vara.Expeça-se o necessário.Cuiabá, 09 de dezembro de 

2019.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

Advertência: Citada a executada por edital, e certificado a não 

manifestação no prazo legal, desde já, em consonância com o art. 73º, § 

2º, do Código de processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor 

Público que atua perante esta Vara.

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, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342077 Nr: 12436-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADDAD & IRMÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING 

CENTER, JAÚ S/A - CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA PEREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:5.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GOES LOBATO - 

OAB:307.482 OAB SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461/MG, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG

 Certifico que decorreu o prazo para que a parte requerida cumprisse com 

sua obrigação. Sendo assim, intimo a parte a autora para que requeira o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Marcos Aurélio Fernandes Filho

Estagiário - 41254

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912144 Nr: 38276-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPAZIO DIGITAL SOLUÇÕES EM TI E DIGITALIZAÇÃO 

LTDA., HERMANN DRUMMOND JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYBERNET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA., TOMMY MIYATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA COSTA ABDO - 

OAB:20817, Dr. André Hiroshi Fujita - OAB/SP 271.498 - OAB:, NELLO 

NOCCHI - OAB:14.913-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que retire 

nesta serventia a carta precatporia expedida para que possa distribuí-la, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 950985 Nr: 354-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CASSIANO ISAAC DOLCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que 

apresente nos autos a guia do oficial de justiça, para citação do requerido, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, conforme despacho de fls 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740369 Nr: 37078-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUALBERTO ABIB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSITA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 
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OAB:6.848/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que 

compareça nesta serventia para retirar o termo de penhora e averbá-lo 

bem como apresente nos autos a guia do oficial de justiça cumprir o 

mandado de avaliação, no prazo de 05 dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745161 Nr: 42280-94.2011.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEAMBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MADEAMBRA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA, CNPJ: 08512814000117. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: Proceder a citação da parte requerida, para efetuar o 

pagamento das faturas de consumo de energia elétrica da UC nº 8725870, 

referente aos meses de fevereiro a maio/2009, que totalizam R$ 

10.941,51. Tais valores deverão ser acrescido de correção monetária 

incidente sobre as faturas, juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada 

vencimento e multa 2%.

Resumo da Inicial: A autora é concessionária de Serviço Público de 

Energisa Elétrica em Mato Grosso e a parte Requerida firmou com a Autora 

Contrato de fornecimento de energia elétrica no qual a autora obrigou-se a 

fornecer energia elétrica a ré, e esta, em contrapartida, obrigou-se ao 

pagamento das faturas mensais de consumo de energia elétrica. A 

requerida é usuária de energia elétrica cadastrada junto à autora como 

titular da unidade consumidora 8725870 e encontra-se em débito com a 

Autora com faturas que somam a quantia de R$ 10.941,51 ( aatualizar) 

Assim, em virtude do acima relatado, a autora ingressou com a presente 

ação de modo a ter a obrigação pecuniária assumida.

Despacho/Decisão: Vistos.O executado foi citado por edital na fase de 

conhecimento, sendo revel, e nos termos do art. 72º, II, do CPC foi 

nomeado como curador especial o Defensor público que atua perante esta 

vara (p.41).Assim, defiro o pedido de p. 64.Intimem-se o executado por 

edital, para o cumprimento da determinação de p. 59.Cumpra-se expedindo 

o necessário.Cuiabá, 06 de novembro de 2019.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito.

Advertência: Cálculo Atualizado do Débito: R$ 46.183,56

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, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766944 Nr: 19739-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA IV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que se 

apresente nesta serventia para que retire o termo de penhora a fim de 

averbá-lo, conforme determinado no despacho de fls. 115 e também, 

apresente nos autos a guia da diligência do oficial de justiça para a 

avaliação do bem, no prazo de 05 dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822839 Nr: 28976-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON ROSA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203-MT, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMILSON ROSA DE ANDRADE, Cpf: 

48851124191, Rg: 7146450, brasileiro(a), casado(a), auxiliar 

administrativo. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a citação do requerido, para ciência dos autos, nos 

termos do artigo 256 e seguintes do Código de Processo Civil.

Resumo da Inicial: A exequente é credora da quantia de R$6.177,00 (seis 

mil, cento e setenta e sete reais), calculados dos cheques de nº. 00060, 

00066 e 00067, nos valores de R$3.177,00 (três mil, cento e setenta e 

sete reais) e dois de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), respectivamente, 

cheques esses oriundos da conta corrente de nº. 022762-5, agência 

2793-6, Banco Bradesco. O valor atualizado remonta em R$17.860,78 

(dezessete mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e oito centavos).

Despacho/Decisão: Vistos e etc.Diante das varias tentativas infrutíferas 

de citação do réu, bem como as diversas buscas de endereços já 

realizadas, DEFIRO citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos 

do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

réu.Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, 

desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.O art. 257, inciso II do CPC/15 estabelece como requisito da citação 

por edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Como ainda não há regulamentação, o edital deverá 

ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/15.Intime-se o autor para que 

forneça o resumo da inicial em 05 (cinco) dias no endereço eletrônico da 

5ª Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição 

do edital de citação.Advirto que o descumprimento da determinação acima, 

no prazo estabelecido, poderá levar a extinção do feito por ausência de 

pressupostos processuais, conforme já decidido pelo TJMT:APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação de uma das 

partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização 

processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 

485, inciso IV, do CPC. O processo não pode ficar paralisado à espera do 

autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da 

economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga 

por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao 

Poder Judiciário. (Ap 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 

05/09/2018)Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 05 de novembro 

de 2019.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

Advertência: Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo 

legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante esta Vara.

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, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434070 Nr: 13272-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GUALBERTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR ZAMAR TAQUES 

- OAB:4.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislaçaõ vigente, intimo a parte autora para que 

compareça nesta serventia e retire a carta precatporia expedida para que 

possa distribuí-la, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 467774 Nr: 34452-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÕNIA DOS REIS TESSAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JOSÉ TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT, RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972/O

 É o relatório. Decido.

A última manifestação da exequente se deu com apresentação da peça de 

p. 254/256, no ano de 2016, não tendo o presente processo nenhum 

impulso por parte desta até a presente data.

Intimada por seu patrono e pessoalmente, deixou a exequente de dar 

regular impulso ao processo (p.265).

A CNGC determina que as execuções de títulos judiciais ou extrajudiciais 

que permanecerem paralisadas por inércia das partes deverão ser 

extintas.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão”.

 Posto isto e, como os autos não podem permanecer paralisados 

aguardando a providência da parte que, in casu, abandonou o feito, a sua 

extinção se impõe.

Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o este 

cumprimento de sentença.

 Custas e despesas processuais pela exequente.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1131149 Nr: 23462-21.2016.811.0041

 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: MARCELO AGRICULA DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA, SUL 

AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, ROSANGELA PASSADORE. - OAB:6.084/MT

 Sem prejuízo da realização da perícia, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26/05/2020, às 14:00 horas, oportunidade em que 

será colhido o depoimento pessoal das partes e procedida a oitiva das 

testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias 

(artigo 357, §4º, CPC).Registro que “Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo” (art. 455 do 

CPC).Intimem-se pessoalmente as partes para comparecerem à audiência 

e prestarem depoimento, sob pena de confissão.Cumpra-se com 

prioridade. Processo incluso na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1170346 Nr: 40330-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA GOES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Vistos.

Havendo divergência entre as partes, encaminhem-se os autos ao 

Contador do Juizo, para apuraçao do valor devido, de acordo com a 

sentença prolatada.

Após, digam as partes em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1449800 Nr: 1006-38.2020.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. ROCHA & J. F. ROCHA LTDA, JOSEFRAN 

FREITAS ROCHA, JOSE PROVIDÊNCIA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA BRIZZOLLA FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 22456/O, HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1006-38.2020.8.11.0041. – Código 1449800

 DESPACHO

 O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerido 

deve atender o artigo 1.228, §2º da CNGC – TJMT, que dispõe:

“§ 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, deverá o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial para informar o valor da causa e, em seguida, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais.

 No mesmo prazo da emenda, caberá a apresentação dos documentos 

necessários para a instrução da petição inicial, nos termos do artigo 319, 

VI do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849200 Nr: 52451-42.2013.811.0041

 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: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENTÁGONO.COM COMÉRCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:
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 Certifico que, ante o teor do despacho de fls. 133, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte requente para retirar a petição 

desentranhada de fls. 133/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 930767 Nr: 49691-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI PAULINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNARDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKI SCHEIR - OAB:16.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o resultado da 

pesquisa que deverá, em razão do sigilo, ficar em pasta própria, cujo 

acesso está adstrito aos patronos das partes.Defiro também, a busca de 

informações junto ao sistema INFOJUD, que também seguem anexo.Diante 

do sigilo das informações, intime-se o exequente para ciência e 

requerimento pertinente, em quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1038256 Nr: 40699-05.2015.811.0041

 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: MARICELMA DA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CBA V - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598, 

LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 Vistos

Atualizem-se os dados dos patronos das partes.

Acolho a justificativa de p. 164/165 e defiro a restituição do prazo para a 

autora oferecer contra razões aos embargos de declaração opostos pela 

ré.

Intime-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121566 Nr: 19505-12.2016.811.0041

 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: WESLEY NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY NUNES PEREIRA, Cpf: 

08306015975, Rg: 110415206, Filiação: Adaucia Pereira e Odenir Nunes 

de Siqueira, data de nascimento: 02/08/1993, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), consultor de vendas. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da parte autora, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 ( quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT, 

movida por Wesley Nunes Pereira em desfavor de Porto Seguro Cia. No 

dia 12/12/2015, ocorreu um acidente de trânsito que ocasionou 

incapacidade permanente no Requerente, fatos estes devidamente 

comprovados. Diante do ocorrido, se vê, que a parte Autora sofreu lesões 

que o incapacita, para ocupaçoes habituais, pois os documentos 

encartados na presente exordial são hábeis a comprovar a ocorrência 

dos danos sofridos. A frente de tais fatos e da comprovação da invalidez, 

a via judicial se faz necessário para que Vossa Excelência determine que 

a seguradora pague a indenização referente ao Seguro Obrigatório 

DPVAT com fulcro na lei nº 6.194/74.

Despacho/Decisão: Despacho.Compulsando os autos, verifico que a 

perícia já foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser 

realizada devido a ausência da parte autora, apesar dessa ter sido 

devidamente intimada por intermédio do seu patrono.Tendo em vista que, 

ante a natureza personalíssima do ato, é imprescindível a intimação 

pessoal da parte autora para comparecer à perícia, assim como que não 

restou tentada a intimação da parte autora no endereço fornecido na 

exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com AR e por meio de seu 

advogado constituído nos autos, para que compareça na Secretaria da 

Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a 

imediata realização da prova pericial ou de tomar ciência do seu 

reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que se 

encontra.Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, 

determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo 

e  para a  mesma f ina l idade descr i ta  no  parágra fo 

anterior.Cumpra-se.Cuiabá, 11 de setembro de 2019.Ana Paula da Veiga 

Carlota MirandaJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163893 Nr: 37500-38.2016.811.0041

 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: WALDENIR LORENA DE SOUZA

 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:123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALDENIR LORENA DE SOUZA, Cpf: 

62673394168, Rg: 844965, Filiação: Joana Barbosa de Souza e Jorcelino 

José Lorena, data de nascimento: 03/09/1972, brasileiro(a), natural de 

Paranaiba-MS, casado(a), marceneiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder a intimação da parte autora, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 ( quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu agendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte julgamento do feito no estado que se 

encontra.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, movida por Waldenir Lorena de Souza em desfavor de Porto 

Seguro Cia. O requerente conforme boletim de Ocorrência anexo, foi vitima 

de acidente de trânsito, na rodovia BR 174, na ocasião o mesmo trafegava 

com uma motocicleta, tendo perdido o controle da mesma e colidido com 

outra motocicleta. Diante do ocorrido, o requerente sofreu várias 

escoriações e fratura. Por esta, pleteia junto ao judicário, amparo em que 

concerne a conferência do recebimento da prestação remanescente 

devida pela Requerida.

Despacho/Decisão: Vistos.A seguradora ré informou o pagamento do 

saldo remanescente referente aos honorários periciais (p. 149).Tendo em 

vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é imprescindível a 

intimação pessoal da parte autora para comparecer à perícia, assim como 

que não restou tentada a intimação da parte autora no endereço fornecido 

na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com AR e por meio de seu 
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advogado constituído nos autos, para que compareça na Secretaria da 

Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a 

imediata realização da prova pericial ou de tomar ciência do seu 

agendamento, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova e, 

por conseguinte, julgamento do feito no estado em que se 

encontra.Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, 

determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo 

e para a mesma finalidade descrita no parágrafo anterior.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, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1429498 Nr: 15230-15.2019.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOURA QUEIRÓZ ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL E COM. 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Certifico que, em cumprimento à decisão de 07/01/2020, à fl. 09, procedo 

à citação da parte embargada. Segue transcrita a determinação judicial: 

“Cite-se o embargado, através de seus advogados, para oferecer 

impugnação, no prazo de 15 dias.”

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105104 Nr: 12579-15.2016.811.0041

 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: ROGERIO ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HAUEISEN - OAB:, 

JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - OAB:, LAURA MARTINS 

OLIVEIRA - OAB:, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:, YURI LIMA SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROGERIO ALMEIDA SILVA, Cpf: 

02691947114, Rg: 21882533, Filiação: Tereza Almeida Silva, data de 

nascimento: 02/01/1992, brasileiro(a), solteiro(a), autonomo. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da parte autora, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado que se 

encontra.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de cobrança do seguro obrigatório 

DPVAT, movida por Rogerio Almeida Silva em desfavor de Porto Seguro 

Cia. No dia 31/12/2015 a parte reclamante trafegava em via pública com 

uma motocicleta, quando perdeu controle em decorrência de uma manobra 

de desvio, momento em que veio ao solo, sofrendo varias fraturas. O 

reclamante, sabendo que a Lei que rege o Seguro Obrigatório, Lei 

6.194/74, tem como parâmetro o valor da indenização em R$ 13.500,00 ( 

treze mil e quinhentos reais), vem requerer a este MM. Juízo a prestação 

jurisdicional, a fim de que lhe seja concedido o direito de receber o valor 

do teto fixado em lei.

Despacho/Decisão: Vistos.Este feito retornou do Tribunal de Justiça, 

sendo provido o recurso de apelação e determinando a realização de 

nova perícia médica.Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima 

do ato, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para 

comparecer à perícia, assim como que não restou tentada a intimação da 

parte autora no endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora 

por carta com AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para 

que compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com 

o fito de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou 

de tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra.Resultando infrutífera a tentativa de intimação 

por correio, determino que seja a parte autora intimada por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na Secretaria da Vara, no 

mesmo prazo e para a mesma finalidade descrita no parágrafo 

anterior.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, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 229857 Nr: 36791-86.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANOESTE CONSTRUÇÕES CENTRO OESTE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA ARAÚJO DE SOUZA MENEZES - OAB:20237, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Este juízo já deferiu anterior pedido de penhora on line nas contas do 

executado Benedito ilo Nasser.

Não há nos autos informação de que o exequente tenha efetuado buscas 

de bens em nome do executado.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Defiro, no entanto, a pesquisa via INFOJUD, que foi infrutífera, conforme 

extrato anexo.

Como não localizado bens, intime-se a parte exequente para se manifestar 

quanto a expedição de certidão, com a extinção do feito, conforme art. 

580 e ss da CNGC., em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009194 Nr: 27207-43.2015.811.0041

 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: MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, VAILDA FERNANDES DA 

SILVA, NEUZA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - 

OAB:15.935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 
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intimação às partes para manifestarem sobre proposta de honorários 

periciais apresentados a fls. 241/243, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074163 Nr: 57188-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEI OLIVEIRA DOS ANJOS

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DARLEI OLIVEIRA DOS ANJOS, Cpf: 

00418666571, Rg: 0929874358, Filiação: Ana Maria Oliveira dos Anjos e 

David Pereira dos Anjos, data de nascimento: 22/10/1982, brasileiro(a), 

solteiro(a), autonomo. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a parte autora para que compareça na Secretaria da 

Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para 

imediata realização da prova pericial ou de tomar ciência do seu 

reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que se encontra.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de cobrança do seguro 

obrigatório DPVAT, movida por Darlei Oliveira em desfavor de Porto 

Seguro Cia. A parte reclamante trafegava em via pública em uma 

motocicleta, quando perdeu o controle em decorrência de uma manobra 

brusca de desvio, momento que veio ao solo, sofrendo uma fratura. O 

reclamante, sabendo que existe a Lei que rege o Seguro Obrigatório, lei 

6.194/74, vem requerer a este MM. Juizo a prestação juridicional, a fim de 

que lhe seja concedido o direito de receber o valor fixado em lei.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

à ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Tendo em vista que, ante a natureza 

personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da parte 

autora para comparecer à perícia, assim como que não restou tentada a 

intimação da parte autora no endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a 

parte autora por carta com AR e por meio de seu advogado constituído 

nos autos, para que compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 

(quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a imediata realização da 

prova pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, 

julgamento do feito no estado em que se encontra.Resultando infrutífera a 

tentativa de intimação por correio, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma finalidade descrita 

no parágrafo anterior.Cuiabá, 13 de setembro de 2019. Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1080541 Nr: 1790-54.2016.811.0041

 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: ITALO JOSE DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417/A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ITALO JOSE DE SOUZA SANTOS, Cpf: 

73546500130, Rg: 995696, Filiação: Zildinete Benedita de Souza e Jose 

dos Santos, data de nascimento: 22/08/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, casado(a), policial militar. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder a intimação da parte autora, para que compareça na 

Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de ser 

encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de tomar 

ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade de 

produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em que 

se encontra.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação sumária de cobrança de seguro 

DPVAT, movida por Italo Jose de Souza Santos em desfavor de Porto 

Seguro Cia. No dia 20 de abril de 2015, ocorreu um acidente de trânsito 

que ocasionou incapacidade permanente na requerente, fatos estes 

devidamente comprovados nos autos. Diante disso, a via judicial se faz 

necessária para que Vossa Excelência determine que a seguradora 

pague a indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT com fulcro 

na lei nº 6194/74.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já 

foi reagendada mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido 

à ausência da parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada 

por intermédio do seu patrono.Tendo em vista que, ante a natureza 

personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da parte 

autora para comparecer à perícia, assim como que não restou tentada a 

intimação da parte autora no endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a 

parte autora por carta com AR e por meio de seu advogado constituído 

nos autos, para que compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 

(quinze) dias, com o fito de ser encaminhada para a imediata realização da 

prova pericial ou de tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, 

julgamento do feito no estado em que se encontra.Resultando infrutífera a 

tentativa de intimação por correio, determino que seja a parte autora 

intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para que compareça na 

Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma finalidade descrita 

no parágrafo anterior.Cuiabá, 13 de setembro de 2019. Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050946-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DA SERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYDE RUBIA DOS SANTOS SALLES (REU)

RENATO DE MORAES VILLALBA (REU)

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO AVANCADO I.P.E.A. LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1050946-86.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de liminar 

proposta por Condomínio Chapada da Serra contra Instituto de Ensino e 

Pesquisa Avançado – I.P.E.A, Aydde Rubia dos Santos Salles e Renato de 

Moraes Villalba, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial 

que as partes firmaram contrato de prestação de serviços terceirizados 

de zeladoria, limpeza, conservação portaria, jardinagem e piscina a ser 

realizado no condomínio autor. No entanto, durante a vigência do contrato, 

o réu deixou de cumprir suas obrigações trabalhistas e previdenciárias em 

favor de seus funcionários, o que ensejou o ajuizamento de ação 

trabalhista perante a 7ª Vara do Trabalho da capital (processo n.º 

0000474-56.2018.5.23.0007), sendo a ré condenada. Informa que, em que 
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pese a condenação da ré, não foram encontrados bens para satisfação 

da obrigação, motivo pelo qual, em razão de figurar como devedor 

solidário, a execução trabalhista foi redirecionada ao autor, tendo este 

arcado com o pagamento da quantia de R$ 21.885,84. Aduz que, após o 

pagamento, entrou em contato com a ré a fim de ter ressarcidos os 

valores pagos a terceiros, contudo, sem êxito. Diante disso, postulam a 

concessão de tutela de urgência para que sejam bloqueados os bens 

existentes em nome dos réus. Intimado, o autor promoveu a emenda da 

inicial e comprovou o recolhimento das custas iniciais. Os autos vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. A tutela pretendida pelo 

autor é regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

pretensão almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: “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.” Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) In casu, entendo necessário a formação do contraditório, 

inexistindo risco ao resultado útil do processo. Com estas considerações 

e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. Designo audiência de conciliação para o dia 19/05/2020 às 

11:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044094-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR JOSE CAMILOTI (ESPÓLIO)

F. B. C. (REQUERENTE)

CAROLINE BREZOLIN CAMILOTI (REQUERENTE)

JANETE BREZOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ALDA FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

RENI SALETE CAMILOTI JUNQUEIRA (REQUERIDO)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

GETULIO CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1044094-46.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança c/c indenização por danos morais proposta por 

Espólio de Vilmar José Camiloti, Caroline Brezolin Camiloti e Francisco 

Brezolin Camiloti contra Generali Brasil Seguros e Getúlio Seguros. Em 

síntese, narra a inicial que os autores são filhos de Vilmar José Camoloti, 

falecido em 28/07/2018, o qual trabalhava como motorista carreteiro pela 

empresa Transcaramori Transporte. Afirmam que o genitor sofreu 

acidente que acarretou no seu falecimento, sendo que, na data da 

fatalidade, o mesmo se encontrava segurado pelas apólices de n.º 

MQC462408 e MA4622410 (seguro APP, Seguro de Vida e Seguro 

Funeral). Relatam que após o óbito de seu genitor, entraram em contato 

com as rés a fim de receber as indenizações dos seguros, contudo, após 

terem enviado toda a documentação solicitada para pagamento dos 

prêmios, tiveram o pedido negado, sob o argumento de que é necessário 

aguardar a entrega da certidão de união estável da Sra. Francisca com o 

falecido. Sustentam que são legítimos herdeiros do de cujus, não 

reconhecendo a união estável declarada por Francisca Alda Ferreira de 

Lima, inexistindo justificativas para a negativa das rés. Diante disso, 

postulam a concessão de tutela de urgência para determinar às rés que 

efetuem o pagamento de 50% dos valores dos seguros, sob pena de 

multa pecuniária. Intimados, os autores promoveram a emenda da inicial. 

Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Defiro a 

emenda a inicial e determino a exclusão de Reni Salete Camiloti Junqueira e 

Francisca Alda Ferreira de Lima do polo passivo. Procedam-se as 

alterações no sistema. Concedo aos autores os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A tutela pretendida pelos autores é regulada pelo art. 

294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada, de 

acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à concessão da 

tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz 

do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: “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.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 
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simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) In casu, os autores fundamentam a necessidade de 

concessão da tutela requerida sob o argumento de que são legítimos 

herdeiros do de cujus, Sr. Vilmar Jose Camiloti. No entanto, em que pesem 

os argumentos, no presente caso não restou demonstrado de forma 

satisfatória a urgência do pedido, inexistindo, nesse juízo de cognição 

sumária, prejuízos às partes na espera pelo contraditório. Nesse sentido: 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – FIXAÇÃO DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE 

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEIO IMPRÓPRIO – BENEFÍCIO RECEBIDO 

POR ÓRGÃO PRÓPRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Para a concessão da Tutela Antecipada é necessário que se façam 

presentes os requisitos do Art. 300 do CPC, quais sejam, evidente 

probabilidade do direito, perigo de dano e risco ao resultado do processo, 

ausentes, com necessidade de dilação probatória, esta deve ser 

indeferida. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

25/06/2018) Com estes fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Designo audiência de conciliação para o dia 

25/05/2020 às 12:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004428-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANLU ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n.º 1004428-04.2020.8.11.0041 DECISÃO Viviane 

Francisca Braga de Oliveira Ramos propôs ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais com pedido de 

tutela de urgência em desfavor da ANLU Artigos do Vestuario Ltda 

(Nathalia Modas). Narra a inicial que a autora tomou conhecimento da 

existência de negativação lançada em nome, referente a dívida lançada 

pela ré no valor de R$ 117,88, vencida em 25/10/2019. Relata que 

desconhece a origem do débito, sendo que o mesmo se trata de mais uma 

fraude que vem sofrendo há anos. Diante do exposto, requer a 

concessão de tutela de urgência para determinar que a ré exclua seu 

nome do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC/Serasa), sob pena de multa pecuniária. É o relatório. Decido. Defiro à 

autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Por esta via, 

pretende a autora a concessão de antecipação de tutela para que a ré 

promova a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. In 

casu, a pretensão almejada pela autora, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 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. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifico não ser possível, 

nesse juízo de cognição sumária, o deferimento do pleito antecipatório. A 

autora narra que tem sido vítima de inúmeras fraudes em seu CPF, sendo 

constantemente lançadas restrições em seu nome, todas indevidas. 

Contudo, não apresenta nos autos provas convincentes de suas 

alegações, eis que sequer há cópia de boletim de ocorrência informando 

extravio e/ou furto/roubo de seus documentos pessoais, somente 

alegando o ajuizamento de diversas ações a fim de anular as 

negativações lançadas em seu desfavor. É certo que para concessão da 

tutela de urgência devem estar preenchidos todos os requisitos 

autorizadores, como já dito acima, porém, no caso presente, não resta 

evidente, ao menos nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito. 

Nesse sentido: EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – FIXAÇÃO DANOS 

MATERIAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEIO 

IMPRÓPRIO – BENEFÍCIO RECEBIDO POR ÓRGÃO PRÓPRIO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da Tutela 

Antecipada é necessário que se façam presentes os requisitos do Art. 

300 do CPC, quais sejam, evidente probabilidade do direito, perigo de dano 

e risco ao resultado do processo, ausentes, com necessidade de dilação 

probatória, esta deve ser indeferida. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018) Com estas considerações e 

fundamentos, indefiro a tutela de urgência requerida. Nos termos do art. 

334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25/05/2020 

às 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 
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conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

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

a contestação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 04 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: 1003201-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTO TAVARES 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)

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 27.3.2020, às 14h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003201-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILTO TAVARES 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)

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 27.3.2020, às 14h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030906-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ROSA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033456-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI DE CARVALHO LOPES (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021612-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO MONTEIRO 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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036166-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES BARBOZA (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))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1033752-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO GILBERTO DA SILVA (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))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação, bem como manifestar referente ao 

laudo pericial, no prazo legal. Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034824-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DE LIMA (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))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação, bem como, manifestar referente ao 

laudo pericial, no prazo legal. Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021686-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTOMIRO DA SILVA NASCIMENTO (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))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037459-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS SOUZA (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))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034837-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS DOS SANTOS VIEIRA (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))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003108-78.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER MIRANDA DE ALMEIDA OAB - GO31718-A (ADVOGADO(A))

DANIEL WALNER SANTANA DUARTE OAB - GO31656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

HOSPITAL FEMINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT13394-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE PAULA BARBOSA OAB - 731.683.351-34 (REPRESENTANTE)

 

Vistos etc. Recebo o aditamento da inicial com o pedido principal (id n. 

5562244). Designo audiência de Conciliação (artigo 334 c/c artigo 308, 

§3º, ambos do Código de Processo Civil) para 07 de agosto de 2017, às 

11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação. Cite-se o requerido 

Hospital Femina LTDA - EPP, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da audiência. Os requerentes e a requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de 

Trabalho Médico serão intimados via DJE, pois possuem advogados 

constituídos (art. 334, §3º, CPC). Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Inexistindo conciliação, inicia-se o prazo para 

apresentação da contestação (art. 308, §4º c/c art. 335, inciso I, ambos 

do CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003108-78.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADER MIRANDA DE ALMEIDA OAB - GO31718-A (ADVOGADO(A))

DANIEL WALNER SANTANA DUARTE OAB - GO31656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

HOSPITAL FEMINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT13394-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE PAULA BARBOSA OAB - 731.683.351-34 (REPRESENTANTE)

 

Vistos etc. Recebo o aditamento da inicial com o pedido principal (id n. 

5562244). Designo audiência de Conciliação (artigo 334 c/c artigo 308, 

§3º, ambos do Código de Processo Civil) para 07 de agosto de 2017, às 

11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação. Cite-se o requerido 

Hospital Femina LTDA - EPP, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

da audiência. Os requerentes e a requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de 

Trabalho Médico serão intimados via DJE, pois possuem advogados 

constituídos (art. 334, §3º, CPC). Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). As partes em 

audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, do CPC). Inexistindo conciliação, inicia-se o prazo para 

apresentação da contestação (art. 308, §4º c/c art. 335, inciso I, ambos 
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do CPC). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021179-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE SEVERIANO 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))

LAURA MARTINS OLIVEIRA OAB - MT26772-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021606-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUARTE DE MORAES (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))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036654-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALIA SOUZA 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))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036211-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANARDETE DE ALMEIDA FRANCA (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:

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

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação, bem como, manifestar do laudo 

pericial no prazo legal. Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022228-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TEIXEIRA MACIEL (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))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação, bem como, manifestar do laudo 

pericial no prazo legal. Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034696-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON DE FIGUEIREDO SILVA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033682-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA COSTA (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))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021519-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REI DA ESTRADA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos... Depois de extinto o processo de execução, em virtude do acordo 

celebrado entre as partes, a parte exequente retorna nos autos, noticia o 

descumprimento do avençado e requer o prosseguimento da execução 

com a penhora “on line” do valor de R$ 4.220,46 (quatro mil, duzentos e 

vinte reais e quarenta e seis centavos). Defiro o pleito, ordenando sejam 

bloqueados eventuais valores existentes em conta corrente em nome da 

empresa executada REI DA ESTRADA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA – ME (CNPJ n. 12.030.095/0001-75), até a quantia de R$ 4.220,46 

(quatro mil, duzentos e vinte reais e quarenta e seis centavos). Realizado 

o bloqueio, proceda-se à penhora e demais atos subsequentes. ou sendo 

irrisório o valor bloqueado, determino o desbloqueio deste, bem como a 

intimação da parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 

10 (dez) dias. Cumpra-se e intimem-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037000-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D ANDREATI PECAS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MARCHIORI OAB - SP0199440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO ALBANESI ANCHESCHI (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022502-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ANTONIO MARQUES DE ARAUJO (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))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002963-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ROMUALDO FIGUEIREDO MACIEL (EXECUTADO)

 

Vistos... Tão logo citado o executado e depois de decorrido em branco o 

prazo para pagamento ou oferecimento de bens à penhora, o exequente 

comparece nos autos e requer penhora “on line”, o que merece 

acolhimento, diante do silêncio da parte devedora. Assim, com fulcro no 

art. 835, do CPC, determino sejam bloqueados eventuais valores 

existentes em conta corrente em nome do executado BENEDITO 

ROMUALDO F. MACIEL (CPF n. 079.574.911-20), até a quantia de R$ 

89.107,14 (oitenta e nove mil, cento e sete reais e quatorze centavos). 

Realizado o bloqueio, proceda-se à penhora e demais atos subsequentes. 

Sendo irrisório o valor bloqueado, determino o desbloqueio deste, bem 

como a intimação da parte exequente para requerer o que de direito no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007786-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECIDOS TITA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT19774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. DE A. PITON MOURA - EPP (REU)

 

Vistos... Com fulcro no art. 835, do CPC, defiro o pedido da exequente, 

determinando sejam bloqueados eventuais valores existentes em conta 

corrente em nome da empresa executada C. DE A. PINTON MOURA 

(PINTON MARTIN CAMISARIA – CNPJ 06.998.647/0001-30), até a quantia 

de R$ 10.332,54 (dez mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e 

quatro centavos) Realizado o bloqueio, proceda-se à penhora e demais 

atos subsequentes. Sendo irrisório o valor bloqueado, determino o 

desbloqueio deste, bem como a intimação da parte exequente para 

requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se e 

intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010205-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYLLAS DE LIMA (EXECUTADO)

ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Vistos... Diante do silêncio dos executados, que, citados, não pagaram o 

débito, tampouco garantiram a execução, com fulcro no art. 835, do CPC, 

defiro o pedido da exequente, determinando sejam bloqueados eventuais 

valores existentes em conta corrente em nome dos executados SYLLAS 

DE LIMA (CPF n. 466.942.269-34) e de sua esposa ELIZABETH 

APARECIDA MENDES DE LIMA (CPF n. 525.229.979-04), até a quantia de 

R$ 194.563,42 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e três 

centavos e quarenta e dois centavos) Realizado o bloqueio, proceda-se à 

penhora e demais atos subsequentes. Sendo irrisório o valor bloqueado, 

determino o desbloqueio deste, bem como a intimação da parte exequente 

para requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se e 

intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023544-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGHEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA OAB - SP242744 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE F. DA CONCEICAO - ME (EXECUTADO)

 

Vistos... Tendo decorrido o prazo sem pagamento ou garantia do débito 

exequendo, defiro o pedido da exequente, determinando, com fulcro no 

art. 835, do CPC, sejam bloqueados eventuais valores existentes em conta 

corrente em nome da empresa executada ELIANE F. DA CONCEIÇÃO 

EIRELLI-ME (CNPJ n. 04.354.802/0001-50), até a quantia de R$ 9.436,45 

(nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos). 

Realizado o bloqueio, intime-se a executada para, querendo, 

manifestar-se. Sendo irrisório o valor bloqueado, determino o desbloqueio 

deste, bem como a intimação da parte exequente para requerer o que de 

direito no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009905-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. PEDROSO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos... Tendo decorrido o prazo sem pagamento voluntário do débito 

exequendo, determino, com fulcro no art. 835, do CPC, sejam bloqueados 

eventuais valores existentes em conta corrente em nome da empresa 

executada S. R. PEDROSO & CIA LTDA (CNPJ n. 70.492.426/0001-95), até 

a quantia de R$ 2.381,26 (dois mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e 

seis centavos). Realizado o bloqueio, intime-se a executada para, 

querendo, manifestar-se. Sendo irrisório o valor bloqueado, determino o 

desbloqueio deste, bem como a intimação da parte exequente para 

requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se e 

intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034062-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DO NASCIMENTO 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:

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

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação à contestação no prazo legal. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1003896-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES SOL SOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos... À parte autora para se manifestar sobre a peça de defesa e os 

documentos com esta carreados, em 15 dias, nos termos do § 1º, do art. 

437, do CPC. Constata-se tratar aqui de processo sem questões 

processuais a serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015673-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS OAB - MT17049/O-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA OTAHARA ARAUJO (REU)

WALDERSON SANT ANA DA CRUZ ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT9519-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes requeridas, via DJE, 

para promover a citação do denunciado no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de ficar sem efeito o chamamento, nos termos do art. 131 do CPC . 

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002554-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre a diligência de ID 8705880, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 

de Agosto de 2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 

33.994

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013317-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDO DA ROCHA PEREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT9116-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS FERNANDA DALAVALLE (REQUERIDO)

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (REQUERIDO)

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

BSB AUTO IMPORTS LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAFAEL SILVA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

N&J COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES OAB - AC2072 

(ADVOGADO(A))

 

.Vistos... Na decisão do Id 22372554 foi determinada a intimação da parte 

autora para promover o aditamento da petição inicial para a propositura da 

ação principal indicada no Id 20814182, em 30 dias, sob pena de extinção, 

o que foi feito, conforme se infere dos Id 20814182 e 23018787, nos quais 

se observa a indicação da lide e seu fundamento, preenchendo, dessa 

forma, os requisitos previstos no art. 305 e seguintes do CPC, cumprindo 

assinalar, em reforço, que, segundo prevê o art. 308 do CPC, efetivada a 

tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no 

prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos 

autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. A Jurisprudência tem 

se posicionado no sentido de que “o prazo de trinta dias para o 

ajuizamento da ação principal é contado a partir da data da efetivação da 

medida liminar e não da sua ciência ao requerente da cautelar” (STJ-2ª 

Seção, REsp 327.380, Min. Pádua Ribeiro, j. 22.5.02, maioria, DJU 4.5.05). 

No mesmo sentido: RF 347/351, Bol. AASP 1.406/289) e, ainda: “Enquanto 

não efetivada a medida liminar, ou seja, tornados efetivamente 

indisponíveis os bens dos requeridos, não começa a fluir o prazo de 

decadência do direito de promover a ação principal” (STJ-RF 390/420; 3ª 

T., REsp 687.208). No caso em tela, a liminar deferida pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em agravo de instrumento, sequer foi 

cumprida por conta da não localização do automóvel, não havendo, assim, 

que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito, conforme 

pleiteado insistentemente pela parte requerida. Em prosseguimento ao 

feito, determino que se cumpra como requerido na peça do Id 28391070, 

intimando-se a empresa requerida na quadra 4, Conjunto “D” 19/20 – Setor 

Residencial Leste (Planaltina) Brasília-DF, CEP 73360-404, na pessoa de 

seu representante legal que se encontrar no local no momento da 

diligência, para que entregue ou indique a localização do veículo objeto 

desta ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, que 

ora fixo em 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias, sem 

prejuízo de outras providências com vistas ao efetivo cumprimento da 

ordem judicial determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Intime-se também a empresa requerida na pessoa de seu 

advogado. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022460-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE GRACIANA GUIMARAES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para 

que efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008859-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SATILA SAMANTHA PEDROSO DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Infere-se dos autos que a perícia realizada por ocasião da 
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audiência de conciliação somente não foi juntada aos autos porque a parte 

autora manifestou-se contrariamente a isso, como se a vontade dela 

prevalecesse em detrimento da ordem judicial que ordenou a realização do 

ato (Id 22101353). Assim, determino seja intimado o Núcleo de Conciliação 

– CEJUSCpara que junte nos autos a referida perícia. Regularizada a 

situação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se a respeito da perícia. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004590-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARTINS DE ALMEIDA 06560423115 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, A parte autora, na peça primeira, pleiteia a gratuidade da justiça, 

com amparo na tese argumentativa de que não dispõe de recursos para 

custear as despesas processuais, tendo em vista que “auferiu uma 

receita bruta de apenas R$ 78.600,00 como microempreendedor, valor que 

fica muito aquém do teto de R$ 360.000,00 para a categoria ME ” (sic. Id. 

28828973 - p. 4). Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e o honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Todavia, 

consoante Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (sem destaque 

no original). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar a 

matéria, tem compreendido que o benefício da assistência judiciária 

gratuita à pessoa jurídica somente pode ser concedido diante da 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas 

processuais, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - 

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL DIFICULDADE FINANCEIRA 

- INOCORRÊNCIA - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - PRECEDENTE DO STJ 

- RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão de indeferimento 

da justiça gratuita quando a parte não traz argumentos novos que 

convencem o julgador pela reforma da decisão, sobretudo quando a falta 

de prova sobre a real necessidade para concessão do benefício 

perseguido se mantém. "O benefício da assistência judiciária gratuita 

somente pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser 

ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de 

arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da 

manutenção de suas atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 

14/05/2015.) 3. O recurso especial não comporta o exame de questões 

que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos 

(Súmula n. 7 do STJ). (...) 4. (...)” (AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

02/02/2016, DJe 10/02/2016).” (AI 122978/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas 

de Carvalho, Primeira Câmara Cível, j. 24.1.2017, DJe 27.1.2017 - 

destaquei). Logo, caberá à parte autora demonstrar com documentos, 

extreme de dúvidas, a alegada hipossuficiência financeira. Contudo, isso 

não ocorreu, resultando o alegado abalo financeiro em meras alegações. 

Segundo prevê o § 2º, do art. 98, do CPC, o juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Assim, determino seja intimada a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar os pressupostos legais da 

alegada hipossuficiência financeira ou, então recolher as despesas de 

ingresso da ação, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se e intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004557-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA 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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 27.3.2020, às 11h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036296-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - 004.110.331-90 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante o acordo formulado entre as partes na audiência de 

conciliação, ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003607-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. O. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, 

ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1053432-44.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (AUTOR(A))

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:

KAREN CRISTINE DANELICHEN DE SOUZA PINTO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Com fulcro no art. 700, do CPC, determino que se expeça mandado 

de pagamento, podendo a parte ré, no prazo de 15 dias, oferecer 

embargos (art. 702, CPC). Não sendo opostos embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo, lembrando que o pagamento voluntário 

eximirá o réu de custas e de honorários advocatícios, segundo prevê o § 

1º do referido dispositivo. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004426-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAZOM NERES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004380-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WORLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERREIRA OAB - MT24990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANCARMO FERREIRA BORGES (REU)

VALERIA CAMARA ALENCAR (REU)

ALANCELMO FERREIRA BORGES (REU)

A F BORGES EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053929-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Sobre o desinteresse da parte autora na realização da conciliação, 

impõe-se esclarecer que a dispensa do ato depende de manifestação da 

parte contrária. Assim, determino seja citada a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 19 de maio de 2020, às 8h30min, que 

será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 5 

(art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a 

ausência de contestação importará em aplicação de revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá 

a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o 

que será certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova 

formulado da parte requerente, postergo a apreciação para o momento 

posterior à apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013389-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. F. R. (AUTOR(A))

ATAIZA FERREIRA 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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, 

ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004353-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LAURA ALMADA DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004608-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO FERREIRA MACHADO (EMBARGANTE)

PEDRO FACIM (EMBARGANTE)

BENEDITA SILVA DE JESUS (EMBARGANTE)

SIRLEI DANTAS (EMBARGANTE)

EUGENIA DUARTE GUIMARAES (EMBARGANTE)

MARIA APARECIDA FERREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA (EMBARGADO)
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Outros Interessados:

PEDRO FACIM (EMBARGANTE)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Conforme prevê o art. 3.º, da Portaria n. 296/2016-PRES e a 

decisão proferida nos autos de Consulta - Expediente Nº 

0128168-81.2016.8.11.0000, proferida pelo Presidente do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, determino sejam os presentes embargos 

materializados e apensados à Ação Ordinária registrada sob o n. 

17195-19.2005.811.0041 (código 199294), vindo-me, após, ambos os 

feitos conclusos para decisão, com urgência. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1028812-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE ARAUJO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO VIEIRA 91909490130 (REU)

ANTONIO ORTUGNO RUSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Depois de ordenada a expedição de mandado de imissão do autor 

na posse do imóvel em litígio, comparece nos autos o réu Antonio Ortugno 

Russo e requer a suspensão do cumprimento do mandado até a 

realização de medição topográfica para estabelecer a real dimensão e 

localização do bem, tendo em vista que, segundo afirma, o autor passou a 

destruir não só a edificação construída, mas também parte da estrutura do 

imóvel que não compreende o bem discutido neste processo, ilustrando a 

pretensão com fotografias. Em que pesem as alegações do réu, reputo 

conveniente que antes de se decidir acerca do pedido que seja dada 

oportunidade de manifestação à parte contrária. Assim, determino a 

intimação do autor para que se manifeste sobre os fatos alegados pelo 

réu, em 5 (cinco) dias. Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004641-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNO SOUZA GOMES (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se o Sr. Perito com urgência para indicar a data para a 

realização da perícia. Expeça-se o necessário. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055347-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTAO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HABER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cumpra-se como requerido pela parte autora, expedindo-se ofício 

ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, solicitando-se a imediata retirada 

e/ou cancelamento do nome da empresa autora do órgão de restrição ao 

crédito relacionado ao débito aqui discutido, com urgência. Cite-se a 

empresa ré no novo endereço declinado, qual seja, rua Belo Horizonte, n. 

01976, centro, Cambé/PR – CEP 86.181-020, conforme requerido no Id 

28227101. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037729-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA APARECIDA FRASSETTO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Infere-se dos autos que a perícia realizada por ocasião da 

audiência de conciliação somente não foi juntada aos autos porque a parte 

autora manifestou-se contrariamente a isso, como se a vontade dela 

prevalecesse em detrimento da ordem judicial que ordenou a realização do 

ato (Id. 11168759). Assim, determino seja intimado o Núcleo de Conciliação 

– CEJUSC para que junte nos autos a referida perícia. Regularizada a 

situação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se a respeito da perícia. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014457-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN RAMOS FERREIRA (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Infere-se dos autos que a perícia realizada por ocasião da 

audiência de conciliação somente não foi juntada aos autos porque a parte 

autora manifestou-se contrariamente a isso, como se a vontade dela 

prevalecesse em detrimento da ordem judicial que ordenou a realização do 

ato (Id. 13676885). Assim, determino seja intimado o Núcleo de Conciliação 

– CEJUSC para que junte nos autos a referida perícia. Regularizada a 

situação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se a respeito da perícia. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000279-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMINE CARNEIRO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA NARA SOARES DAMASCENO OAB - CE32106 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Intime-se a ré para que cumpra a decisão liminar nos moldes 

ordenados (Id 27960435), com urgência, sob pena de majoração da multa 

aplicada, sem prejuízo de outras providências de natureza civil e criminal 

com vistas ao efetivo cumprimento da ordem judicial, já que, de acordo 

com o relato da peça do Id 28581598, nenhuma providência foi tomada 

para o atendimento do que se ordenou. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054243-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HYURI KRYSTIAN BECKER SAMANIEGO (AUTOR(A))

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUSA PEREIRA (REU)

RAYSSA GARRIDO DOMINGUES (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Com suporte no § 6º, do art. 98 do CPC, c/c o § 7º, do art. 468 da 

CNGC, defiro o pedido de parcelamento das custas e despesas de 

ingresso em 6 parcelas iguais e sucessivas. Comprovado nos autos o 

depósito da primeira parcela, conclusos os autos para análise do pedido 

liminar. Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1044762-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada 

para o dia 10.2.2020, às 13h30min.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004645-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA DE SOUZA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004681-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY EDILSON CARVALHO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MENDES DE MATOS OAB - MT24581/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e o honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Todavia, 

consoante Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (sem destaque 

no original). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar a 

matéria, tem compreendido que o benefício da assistência judiciária 

gratuita à pessoa jurídica somente pode ser concedido diante da 

comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas 

processuais, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - 

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL DIFICULDADE FINANCEIRA 

- INOCORRÊNCIA - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - PRECEDENTE DO STJ 

- RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão de indeferimento 

da justiça gratuita quando a parte não traz argumentos novos que 

convencem o julgador pela reforma da decisão, sobretudo quando a falta 

de prova sobre a real necessidade para concessão do benefício 

perseguido se mantém. "O benefício da assistência judiciária gratuita 

somente pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser 

ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de 

arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da 

manutenção de suas atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 

14/05/2015.) 3. O recurso especial não comporta o exame de questões 

que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos 

(Súmula n. 7 do STJ). (...) 4. (...)” (AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

02/02/2016, DJe 10/02/2016).” (AI 122978/2016, Desa. Nilza Maria Pôssas 

de Carvalho, Primeira Câmara Cível, j. 24.1.2017, DJe 27.1.2017 - 

destaquei). Logo, caberá à parte autora demonstrar com documentos, 

extreme de dúvidas, a alegada hipossuficiência financeira. Contudo, a 

parte autora apenas requereu o deferimento do benefício, mas não juntou 

qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência financeira. 

Segundo prevê o § 2º, do art. 98, do CPC, o juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Assim, determino seja intimada a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar os pressupostos legais da 

alegada hipossuficiência financeira ou, então, recolher as despesas de 

ingresso da ação, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se e intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004746-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO RIBEIRO FERNANDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO MASSOLI LEIRIAO OAB - MT214050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, o requerente, que é 

gerente, apenas requereu o deferimento do benefício, mas não juntou 

qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência financeira. 

Assim, determino seja intimado o requerente para demonstrar o 

preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do 

benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830185 Nr: 35908-61.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR MARCONATO, MARLENE MARCONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL MINATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/0 OAB/MT, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A, ODAIR A. 

BUSÍQUIA - OAB:11.564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202, SERGIO 

ADILSON DE CICCO - OAB:2654/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANY GUIRRA 

CORTE, para devolução dos autos nº 35908-61.2013.811.0041, Protocolo 

830185, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1027964 Nr: 35785-92.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARQUES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN NERES DE SOUZA JUNIOR, ELIAS 

MOURA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SANTANA DE OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:9.879/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:14.524/MT

 Certifico que o decorreu o prazo do edital de citação sem manifestação, 

assim, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - 

CGJ, promovo a INTIMAÇÃO do autor, na pessoa de seu advogado, para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Erica Teixeira

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081280 Nr: 2168-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON ESTAVARENGO - FERRAGENS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTA CONSTRUTORA COMÉRCIO E 

LOCADORA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNILSON ESTAVARENGO - 

FERRAGENS - ME, CNPJ: 12728583000150. 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 ETCDEFIRO o pedido formulado à fl. 75, de 

modo que DETERMINO a busca por novos endereços em nome do 

executado, por intermédio do sistema Infojud.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.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, 04 de fevereiro de 2020

Bárbara Calandrini Lopes Jacob Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312491 Nr: 18633-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacy Felipe Camarão, Moacy Felipe Camarão, S. T. 

SAWAMURA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER YOSHIMITSU SOKEN, WALTER 

YOSHIMITSU SOKEN, DIRCE SIZUKO SOKEN, RUI JINITI TAKAHASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACY FELIPE CAMARAO - 

OAB:5040, MOACY FELIPE CAMARÃO - OAB:5040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 Nos termos 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234122 Nr: 3322-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO CAPOROSSI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HÉLIO R. DO PRADO 

FILHO - OAB:7626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte executada a se manifestar 

acerca do laudo técnico contábil, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

§ 1º do art. 477 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045136 Nr: 43964-15.2015.811.0041

 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: SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 8.195-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, 

LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:12.316-MT, RAFAEL WERNECK 

COTTA - OAB:167373

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes acerca da proposta de 

honorários periciais (fls. 649/v). Em havendo concordância, procedo a 

intimação da requerida Integração Transportes Ltda. para efetuar o 

depósito integral dos honorários, conforme determinado em audiência (fls. 

634v/635).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1101018 Nr: 10962-20.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO VATICANO, CELIS SANTIN BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAG PAR S/A PARTICIPAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o decorreu o prazo do edital de citação sem manifestação, 

assim, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - 

CGJ, promovo a INTIMAÇÃO do autor, na pessoa de seu advogado, para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Erica Teixeira

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727698 Nr: 23588-47.2011.811.0041

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

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE REGINA CELICE FERREIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIA RÉGIA ÁGUA MINERAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BÔAS - OAB:10.121/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIEL ALVES 

MIRANDA, para devolução dos autos nº 23588-47.2011.811.0041, 

Protocolo 727698, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001545-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANFA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DORNELLAS DE SOUZA OAB - SP173336 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1001545-55.2018.8.11.0041 Vistos. A divergência entre as 

partes reside, precipuamente, no valor do aluguel, sendo o caso de se 

deferir o pedido de perícia para apuração do quantum, considerando os 

diversos fatores que envolvem a análise do montante justo para uma sala 

comercial no condomínio em questão. Desse modo, nomeio para a 

realização da perícia a Senhora Jassielyne Marchetto, com endereço 

profissional na av. Isaac Póvoas, 586, sala 1-B, centro norte, CEP 

78.005.340 (MEDIAPE) ,  te le fones  996406277 ,  33229858, 

jassielynemarchetto@gmail.com, que deverá ser intimada para apresentar 

proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a qual devem, 

as partes, se pronunciar no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se as 

partes para arguirem a suspeição ou o impedimento do perito, se o caso, e 

para indicarem, querendo, seus assistentes técnicos e formularem 

quesitos dentro do prazo legal de 15 dias. Em havendo concordância 

quanto aos honorários e uma vez superadas as providências acima, 

intime-se a parte autora para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais, na forma disposta no art. 465, § 4º, do CPC, e o perito para 

informar data e local para realização da prova pericial, cabendo à 

secretaria deste juízo comunicar às partes e seus assistentes técnicos a 

esse respeito. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a apresentação do 

laudo pericial, a contar da data da realização da perícia, cabendo à 

secretaria intimar as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 

(quinze) dias, de acordo com o que estabelece o art. 477, § 1º, do CPC. 

Havendo pedidos de esclarecimento, intime-se o perito, conforme 

prescreve o art. 477, § 2º, do CPC. Ao final, conclusos para apreciação 

sobre a necessidade de realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de janeiro de 2020. JONES 

GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003177-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c 

Repetição de Indébito com Pedido de Liminar” proposta por PATRÍCIA 

FRANCISCA DOS SANTOS, pessoa física, qualificada nos autos, em face 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, por meio da qual 

alega a autora ser moradora da casa n. 5, rua 49, quadra 210, bairro 

Pedra 90, em Cuiabá, com Unidade Consumidora n. 6/1170854-2, e que o 

consumo médio de energia elétrica sempre girou em torno de R$ 80,00 

(oitenta reais). Esclarece que desde novembro de 2018 vem recebendo 

faturas com valores extremamente altos, não condizentes com a realidade 

de consumo, enfatizando que, mesmo assim, efetuou o pagamento das 

faturas referentes aos meses de 12/2018 e de janeiro a novembro de 

2019, no valor total de R$ 1.670,52 (mil, seiscentos e setenta reais e 

cinquenta e dois centavos), afirmando não dispor de condições 

financeiras suficientes para adimplir os valores cobrados dos meses de 

dezembro/2019 e janeiro de 2020, de R$ 387,71 (trezentos e oitenta e sete 

reais e setenta e um centavos). Salienta que durante o procedimento 

administrativo foi aconselhada a substituir o relógio medidor para que 

fosse realizada uma perícia no antigo aparelho, mas mesmo sendo trocado 

o aparelho o valor quase que triplicou. Requer, assim, a título de tutela 

provisória de urgência, seja determinado à ré que substitua o relógio 

medidor, bem como realizada uma vistoria em sua residência para 

quantificação do consumo e, por último, que a concessionária de energia 

se abstenha de suspender os serviços de fornecimento de energia 

elétrica por conta do débito das faturas correspondentes aos meses de 

dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Foram anexados documentos. É o 

relatório. Decido. Para a concessão da medida prevista no art. 300 do 

novo Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, 

seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de 

verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. A documentação trazida com a 

petição inicial demonstra que em julho de 2018 a autora pagou pelo 

consumo de energia elétrica o valor de R$ 70,27 (setenta reais e vinte e 

sete centavos) e que do mês de agosto até novembro de 2019 efetuou o 

pagamento médio de R$ 185,05 (cento e oitenta e cinco reais e cinco 

centavos), o que revela um aumento quase que triplicado do consumo de 

energia elétrica. Contudo, não foi carreado para o processo o histórico de 

consumo da unidade consumidora do período compreendido entre agosto 

a dezembro de 2018 e de janeiro a julho de 2019, para se aferir, com 

retidão, a efetiva variação de consumo, mês a mês, não sendo suficiente, 

portanto, a fatura isolada do mês de julho de 2018, cumprindo salientar, 

ademais, que o relógio medidor já foi substituído uma vez, conforme 

salientado na peça primeira, o que revela a necessidade de outras provas 

só possível durante a instrução do processo. Daí não contar a autora com 

a probabilidade do direito que justifique a proibição de suspensão do 

fornecimento de energia elétrica referente ao mês de dezembro de 2019 e 

de janeiro de 2020, cujas faturas sequer foram juntadas aos autos. Por 

outro lado, merece acolhimento ao pleito de vistoria na residência da 

autora com vistas à quantificação do consumo. Diante do exposto, defiro 

parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando à 

concessionária de energia elétrica que proceda vistoria na residência da 

autora a fim de constatar se o consumo mensal de energia elétrica está 

proporcional com o número de equipamentos existentes, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. 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 19.5.2020, às 

10h, na Sala 3, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro a 

gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004405-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))
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BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1004405-58.2020.8.11.0041 – PJE Vistos, Cuida-se de “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

com pedido de tutela de urgência” intentada por VIVIANE FRANCISCA 

BRAGA DE OLIVEIRA RAMOS, qualificada nos autos, em face da 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A. CRED. FIN. E INVESTIMENTO, 

pessoa jurídica de direito privado, também qualificada, nas qual se alega, 

em síntese, ter a autora sofrido negativação indevida em seu nome. A 

autora relata que ao consultar a situação de seu nome foi surpreendida 

com a aludida restrição, decorrente de um débito no valor de R$ 446,08 

(quatrocentos e quarenta e seis reais oito centavos) oriundo de um 

suposto débito com a requerida, que, todavia, desconhece. Aponta como 

abusiva e ilegal a conduta da empresa ré e pede, em antecipação de 

tutela, seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. O pedido veio 

acompanhado de diversos documentos. É o relatório. Decido. De acordo 

com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a 

concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, 

CPC). A documentação trazida com a petição inicial retrata os fatos 

narrados pela requerente acerca da negativação do seu nome, em 

decorrência de um débito de R$ 446,08 (quatrocentos e quarenta e seis 

reais oito centavos) oriundo de um suposto contrato que teria firmado com 

a requerida sob n. 1210666620191027, segundo extrato Id. 28778673. 

Contudo, não é possível extrair dessa mesma documentação a prova 

inquestionável de que tal cobrança não advém de serviços contratados 

pela autora, o que seria difícil, já que ela alega justamente não possuir 

qualquer contrato relação com empresa requerida. Essa comprovação, 

por certo, só será possível por parte da requerida, pois se trata de 

produção de prova de algo que a autora/consumidora diz não ter ocorrido. 

Com efeito, em razão da peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 

373, § 1º, do CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade 

de comprovação do fato negativo alegado na petição inicial, e com apoio 

no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa de seus direitos 

como um dos direitos básicos do consumidor, condição que a requerente 

ostenta na demanda, inegavelmente, determino, desde já, a inversão do 

ônus da prova, de modo a incumbir a requerida a fazer prova de que a 

cobrança é regular e, consequentemente, de que a negativação ocorreu 

dentro da legalidade. Pela mesma razão, ou seja, pela dificuldade da 

consumidora na comprovação de fato negativo, somado ao risco de dano 

que a negativação de seu nome lhe vem acarretando, em virtude da 

restrição de crédito, defiro o pedido de tutela de urgência, determinando 

que a requerida exclusão o nome da autora do cadastro de inadimplentes, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada a 30 dias. Mesmo porque, esta decisão poderá ser 

revogada a qualquer momento, mediante a comprovação, através de 

pedido devidamente fundamentado, da ausência e/ou modificação dos 

requisitos concessórios da tutela antecipatória, vez que a referida medida 

não possui caráter irrevogável e/ou irreversível. Defiro, ainda, o pedido de 

gratuidade da justiça, em face da declaração de hipossuficiência, 

determinando seja citada a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 19 de maio de 2020, às 9h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a 

ausência de contestação importará em aplicação de revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá 

a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o 

que será certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045354-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MARTINS DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar de 

Tutela Antecipada de Urgência” intentada por VANDERLEIA MARTINS DE 

SANTANA, pessoa física, qualificada nos autos, em face de BRADESCO 

SEGURO S/A, pessoa jurídica de direito privado, também qualificada, por 

meio da qual a autora alega que em meados de 2017 foi diagnosticada com 

obesidade mórbida, tendo se submetido a cirurgia bariátrica, sendo 

informada após o procedimento cirúrgico de que deveria realizar cirurgias 

reparadoras, como, por exemplo, plásticas mamárias, correção de 

diástase de parede abdominal, dermolipectomia abdominal. Esclarece que 

já naquela ocasião foi informada pela médica prestadora de serviços de 

que o plano de saúde não cobriria os procedimentos e que, por isso, o 

tratamento deveria ser custeado pela própria autora no valor de R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais). Argumenta que o tratamento é indispensável 

porque possui flacidez severa, excesso de pele nos seios e braços e 

queimaduras, o que lhe tem trazido constrangimentos. Ilustra o pleito com 

alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça e soTribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso que asseguram sua pretensão. Requer, a título de 

tutela de urgência, seja o réu compelido a promover a cobertura dos 

procedimentos cirúrgicos de plástica mamária não estética com próteses, 

dermolipctomia abdominal, correção de diástase de parede abdominal e 

hérnia rafia umbilical, com inclusão de despesas hospitalares, portes 

anestésicos e próteses mamárias. Foram anexados documentos. É o 

relatório. Decido. Para a concessão da medida prevista no art. 300 do 

novo Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, 

seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de 

verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Os documentos trazidos com a 

peça primeira demonstram que a autora Vanderleia Martins de Santana se 

submeteu a cirurgia bariátrica e, por conta disso, necessita realizar 

procedimentos cirúrgicos com vistas à remoção de tecido epitelial. O 

cirurgião plástico, Dr. Rodrigo O. Bernardino Silva – CRM-MT 7678, 

constatou o seguinte, quando examinou a autora: “ (...) Ao exame físico 

apresenta abdome flácido em avental, com dobra de pele sobre o púbis, 

lipodistrofia em coas, dermatite de dobra cutânea em abdome, axilas, entre 

as coxas e sulco mamário, refere infecções fúngicas ocasionais e feridas 

nessas dobras cutâneas, causando, também, mau odor, excesso de pele 

em abdome e mama com ptose grau III. Assim, o tratamento indicado é o 

tratamento cirúrgico de hernorrafia umbilical, correção de diástase dos 

músculos retos abdominais, dermolipectomia abdominal e pexia mamária 

com implante de prótese mamária bilaterais.” (sic – Id 24778168 – p. 24) A 

jurisprudência pátria tem reconhecido ser ilegítima a recusa de cobertura 

das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se 

revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente acometido 

de obesidade mórbida, tachando de abusiva cláusula contratual que exclui 

o tratamento cirúrgico de retirada do excesso de pele como consequência 

de cirurgia bariátrica (arts. 47 e 51, IV, do CDC), com destaque para a 

recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. 
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PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS 

PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. 

EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. 

AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. 1. Recurso 

especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de 

Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. 

Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com 

finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, 

de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a 

exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função 

de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, 

traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 

428/2017). 3. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a 

rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina 

primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, 

ainda, prevenir males de saúde. 4. Não basta a operadora do plano de 

assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para 

suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele 

ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção 

terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a 

exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às 

escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na 

hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento 

unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e 

reparador. Precedentes. 5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a 

dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o 

tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos 

os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer 

a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao 

art. 35-F da Lei nº 9.656/1998. 6. Havendo indicação médica para cirurgia 

plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia 

bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de 

que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão 

contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral 

da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive 

com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se 

configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 7. Em 

regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura 

médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento 

psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, 

não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de 

inadimplemento contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui 

jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve 

arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas 

consequências. 9. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no AREsp 

1434014/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Terceira Turma j. 

26.8.2019 – DJe 30.8.2019 – destaquei). Como se observa, em se tratando 

de procedimento inerente ao ato cirúrgico anterior e uma vez constatada 

sua necessidade para o restabelecimento físico e psicológico da parte, a 

operadora do plano de saúde deve ser compelida a arcar com o custeio 

da cirurgia plástica reparadora, decorrente da cirurgia bariátrica a que a 

segurada se submeteu anteriormente (TJMG – AI 10000190595421001 – 

DJe 5.9.2019). Daí a plausibilidade do direito. Contudo, inobstante a 

probabilidade do direito, não restou demonstrado nos relatórios médicos a 

necessidade de cirurgia em caráter de urgência, bem como não há 

comprovação de risco à saúde emocional da autora que justifique o 

deferimento da tutela provisória nesta fase processual. Tanto é verdade 

que, apesar de a autora ter se submetido ao procedimento cirúrgico em 

setembro de 2017, apenas agora é que objetiva o tratamento reparador. 

Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. 

Cite-se a requerida para comparecer à audiência de conciliação, prevista 

no art. 334 do Código de Processo Civil, que designo para o dia 25.5.2020, 

às 9h30min, a ser realizada na Central de Conciliação – Sala 4 e, no prazo 

legal, querendo, apresentar contestação. Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006437-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLAN MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... ARLAN MOREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 01.12.2018, foi vítima de 

atropelamento, o qual ocasionou lesões na coluna e estrutura abdominal, 

devendo, por isso, ser indenizado na forma prevista na Lei n. 6.194/74, 

com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o processamento da 

ação para, ao final, após realização da perícia para apuração do grau de 

incapacidade, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da requerida. A audiência de conciliação resultou inexitosa, saindo as 

partes cientificadas de que deveriam se manifestar sobre o laudo pericial 

judicial apresentado no referido ato processual, que concluiu que o 

requerente está acometido de lesão parcial incompleta na coluna vertebral, 

quantificada em 50% (cinquenta por cento). A parte ré, por seu turno, 

nada alegou. Em contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da empresa 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A e ausência de 

comprovação de entrega de documento para dar início ao processo 

administrativo. Quanto ao mérito, argui pela inaplicabilidade do Código do 

Consumidor 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, o 

requerente ratifica 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, a necessidade de alteração do polo 

passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A e ausência de comprovação de entrega de documento 

para dar início ao processo administrativo. Quanto à primeira 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 MAPFRE 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., 
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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 alteração do polo passivo. 

Respeitante segunda preliminar – ausência de comprovação de entrega de 

documento para dar início ao processo administrativo - o Supremo Tribunal 

Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 

824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, a parte autora realmente não juntou o 

pedido administrativo. Todavia, isso não enseja a extinção da demanda, 

como pretendido pela requerida, pois o próprio STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, uma 

vez que os fatos foram contestados pela empresa ré. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor 

e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 
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hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Os documentos anexados nos autos e na avaliação da 

pericia judicial demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos 

pelo requerente, diagnosticado com lesões parciais incompletas na coluna 

vertebral, quantificadas em 50% (cinquenta por cento) – Id 22107447. 

Nesse contexto, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que as lesões do requerente decorre de acidente de trânsito, não há que 

se falar em ausência do nexo de causalidade. Dessa forma, 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 

segmento da coluna vertebral, corresponde a 25%. Logo, considerando 

que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 

50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 25%, que resulta 

em R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sente reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados 

por Arlan Moreira dos Santos na ação proposta em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sente reais e cinquenta centavos), 

que corresponde 12,5% do valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno a ré 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 

apresentação das contrarrazões, à instância superior para os devidos 

fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. R.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006454-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIERSON APARECIDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... DIERSON APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 31.12.2018, 

trafegava na Avenida Fernando Correa, quando colidiu com o carro à sua 

frente, provocando-lhe lesões na mão esquerda e no tornozelo esquerdo, 

devendo, por isso, ser indenizado na forma prevista na Lei n. 6.194/74, 

com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o processamento da 

ação para, ao final, após realização da perícia para apuração do grau de 

incapacidade, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da requerida. Em contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da empresa 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, a necessidade de 

adequação do valor da causa, bem como a inépcia da inicial por falta de 

requerimento administrativo. Quanto ao mérito, afirma que a parte 

requerente não carreou para o processo os documentos que comprovem 

sua invalidez. Afirma, ainda, que os documentos anexados ao processo 

são insuficientes para demonstrar o nexo causal entre o acidente e as 

lesões tidas como experimentadas pelo requerente, em especial o Boletim 

de Ocorrência que foi feito de forma unilateral pelo autor. Requer a 

inaplicabilidade do Código do Consumidor 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. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa, saindo as partes cientificadas de que 

deveriam se manifestar sobre o laudo pericial judicial apresentado no 

referido ato processual, que concluiu que o requerente está acometido de 

lesão parcial incompleta na mão esquerda, quantificada em 25% (vinte e 

cinco por cento) e no tornozelo esquerdo quantificada em 50% (cinquenta 

por cento). Em impugnação à peça de defesa, o requerente ratifica os 

termos da exordial e argumenta que os documentos elencados são 

suficientes para demonstrar o nexo de causalidade a lesão sofrida pela 

requerente. 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, a necessidade de alteração do polo passivo para inclusão 

da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, a 

necessidade de adequação do valor da causa, bem como a inépcia da 

inicial por falta de requerimento administrativo. Quanto à primeira 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 
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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 MAPFRE 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 alteração do polo passivo. Quanto 

à segunda preliminar – necessidade de adequação do valor da causa ao 

proveito econômico pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica 

da parte para precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as 

sequelas narradas, mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia 

correta enquanto não realizada perícia técnica para aquilatar a extensão 

da lesão (TJSP – AI 22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Respeitante 

à última preliminar – falta de requerimento administrativo - o Supremo 

Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, a 

parte autora realmente não juntou o pedido administrativo. Todavia, isso 

não enseja a extinção da demanda, como pretendido pela requerida, pois o 

próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de 

seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há 

se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência 

de interesse de agir Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 
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contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da requerida de que o registro 

do boletim de ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o 

condão de caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o requerente se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

bem como as lesões sofridas, impondo-se, assim, o afastamento da tese 

argumentativa da requerida. Além disso, a avaliação da perícia judicial, 

demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela 

requerente, diagnosticado com lesões parciais incompletas na mão 

esquerda , quantificadas em 25% (vinte cinco por cento) e no tornozelo 

esquerdo, quantificadas em 50% (cinquenta por cento) – Id 21564724. 

Nesse contexto, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, os argumentos da requerida. Dessa forma, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos, 

corresponde a 70%. Logo, considerando que as lesões no caso em tela 

são parciais e, por isso, quantificadas em 25%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 25% de 70%, que resulta em R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Considerando 

que a perda completa da mobilidade um quadril, joelho ou tornozelo 

corresponde a 25% e, levando-se em conta que as lesões são parciais e, 

por isso, quantificadas em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 

50% de 25%, que resulta em R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), que totalizam em R$ 4.050,00 (quatro mil e 

cinquenta reais). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos 

formulados por Dierson Aparecido dos Santos na ação proposta em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta e reais), correspondente, 

respectivamente, aos percentuais de 17,5% e de 12,5% do valor global de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a requerida ao 

pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 8º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pela advogada 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 apresentação das contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. R.I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007186-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO PINTO 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))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... EXPEDITO PINTO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 08.11.2018 trafegava em sua 

bicicleta na Avenida Aeroporto na cidade de São Felix do Araguaia/MT, 

quando foi atropelado por um veículo UNO, lesionando o membro inferior 

esquerdo, conforme atestam os inclusos documentos, devendo, por isso, 

ser indenizado na forma prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada 
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pela Lei n. 11.482/2007. Requer a distribuição dinâmica do ônus da prova, 

com responsabilização da ré ao pagamento das despesas relacionadas à 

perícia judicial (art. 373, § 1º, CPC), bem como o processamento da ação 

para, ao final, após realização da perícia para apuração do grau de 

incapacidade, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da requerida. Em contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da empresa 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A e falta de interesse 

processual decorrente da inexistência de requerimento administrativo. 

Quanto ao mérito, afirma que a parte requerente não carreou para o 

processo os documentos que comprovem sua invalidez. Afirma ainda, que 

os documentos anexados ao processo são insuficientes para demonstrar 

o nexo causal entre o acidente e as lesões tidas como experimentadas 

pelo requerente. Diz 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. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa, saindo as partes cientificadas de que deveriam se manifestar 

sobre o laudo pericial judicial apresentado no referido ato processual, que 

concluiu que o requerente está acometido de lesão no membro inferior 

esquerdo, quantificada em 75% (vinte e cinco por cento). A parte ré, por 

seu turno, nada alegou. Em impugnação à peça de defesa, o requerente 

ratifica os termos da exordial e argumenta que os documentos elencados 

são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade a lesão sofrida 

pelo requerente. 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, a necessidade de alteração do polo passivo para inclusão 

da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A e falta 

de interesse processual decorrente da inexistência de requerimento 

administrativo. Quanto à primeira 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 MAPFRE 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. Quanto à segunda 

preliminar – falta de interesse processual decorrente da inexistência de 

requerimento administrativo – cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, a parte autora junta o protocolo do 

pedido administrativo e, ainda que não tivesse feito, isso não ensejaria a 

extinção do processo, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, já 

que foi apresentada defesa. 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 
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amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. No que tange à comentada ausência de laudo do IML, 

cumpre ressaltar que o referido documento 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). Como se nota, não se sustenta o 

argumento da empesa ré. Em atenção à assertiva de que não existe 

comprovação da invalidez do requerente e que os documentos anexados 

na inicial são insuficientes para demonstrar o nexo causal entre a lesão e 

o acidente de trânsito, nota-se, que a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o requerente se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado, bem como as lesões sofridas. 

Além disso, a avaliação da perícia judicial, demonstra, à saciedade, a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente, diagnosticado com lesões 

parciais no membro inferior esquerdo, quantificadas em 75% (vinte cinco 

por cento), – Id 22106425. Nesse contexto, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, 

sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente 

decorre de acidente de trânsito, não há que se falar em ausência de 

comprovação do nexo de causalidade. Dessa forma, impõe-se aquilatar 

sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros inferiores, corresponde a 70%. Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

70%, que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados 

por Expedito Pinto da Silva na ação proposta em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que 

corresponde ao percentual de 52,5% do valor total da indenização de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação), nos termos do art. 85, § 2º, do 
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CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como 

de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pela advogada 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 

apresentação das contrarrazões, à instância superior para os devidos 

fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. R.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027754-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILSON BATISTA (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))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. CLEMILSON BATISTA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 21.06.2017 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade permanente, devendo por 

isso, ser indenizado na forma prevista na Lei n. 6.194/74, com redação 

dada pela Lei n. 11.482/2007. Diz que deverá incidir a distribuição dinâmica 

do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC Requer o 

processamento da ação para, ao final, após realização da perícia para 

apuração do grau de incapacidade, condenar a requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 

6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da requerida. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de comprovação da entrega da 

documentação necessária ao pagamento do sinistro, a inexistência de 

requerimento administrativo e, por fim, a ausência do laudo do IML. Quanto 

ao mérito, assevera sobre a imprescindibilidade de produção de prova 

pericial e, em caso de procedência do pleito, diz que a condenação deverá 

ocorrer após essa comprovação da invalidez, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei 

federal, e que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). A 

audiência de conciliação restou inexitosa. Em impugnação à contestação, 

o autor reitera os termos da inicial. As preliminares foram afastadas em 

despacho saneador, bem como ordenada a realização de perícia judicial 

(ID 20788944). O laudo foi anexado nos autos, concluindo estar a parte 

autora acometida de lesão parcial no tornozelo direito, quantificada em 

75%. Apesar de intimadas, apenas a parte autora se manifestou 

concordando o resultado da perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, cumprindo salientar que as preliminares arguidas em peça 

de defesa foram enfrentadas por ocasião do despacho saneador, 

impondo-se, doravante, a análise do mérito, assinalando-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 
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não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. No que tange ao argumento da ré sobre a 

imprescindibilidade da juntada nos autos de laudo médico emitido pelo 

Instituto Médico Legal – IML, assinale-se que tal documento só é exigido 

para o caso de pagamento administrativo do seguro, mas jamais para o 

ajuizamento de ação judicial, já tendo a matéria sido pacificada na 

jurisprudência, in verbis: “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). Como se vê, não se sustenta a 

pretensão da ré. Os documentos anexados aos autos, ao contrário do 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pela parte autora em decorrência do acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas no tornozelo 

esquerdo, o que foi confirmado na pericia médica anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão intensa, quantificada em 75%. Assim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, corresponde a 25%. Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Clemilson Batista na 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que corresponde ao percentual de 18,75 

do valor total da indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do 

sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% 

ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, 

ao pagamento das custas processuais. Quanto à 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. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016782-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANILDO NUNES HURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... EDEVANILDO NUNES HURTADO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 14.02.2019, estava pilotando 

sua motocicleta pela estrada Vicinal na cidade de Vila Bela da Santa 

Trinidade, quando perdeu o controle vindo a cair ao solo, sofrendo lesões 

no membro inferior esquerdo, devendo, por isso, ser indenizado na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Diz 

ser o caso de se aplicar aqui as normas do § 1º do art. 373 do CPC, com a 

distribuição dinâmica do ônus da prova. Requer o processamento da ação 

para, ao final, após realização da perícia para apuração do grau de 

incapacidade, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da requerida. Em contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da empresa 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, a necessidade de 

alteração do valor da causa e da necessidade de realização do pedido 

administrativo. Quanto ao mérito, argui pela ausência de provas quanto à 

invalidez do postulante, enfatizando inexistirem documentos que 

comprovem o nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito. Diz que, 

de acordo com os §§ 4º e 5º da e 6.194/74, o laudo médico deverá ser 

realizado pelo IML e que o boletim de ocorrência policial lavrado 

unilateralmente é inservível para embasar sua responsabilização. Afirma 

que, caso seja julgado procedente o pleito, a condenação deverá ser 

baseada de acordo com o grau da lesão, mostrando-se contrário à 

inversão do ônus da prova. A audiência de conciliação resultou inexitosa, 

saindo as partes cientificadas de que deveriam se manifestar sobre o 

laudo pericial judicial apresentado no referido ato processual, que concluiu 

que o requerente está acometido de lesão parcial incompleta no tornozelo 

esquerdo, quantificada em 75%. Em impugnação à peça de defesa, o 

requerente ratifica 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, quais sejam, a necessidade de 

alteração do polo passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, da adequação do valor da causa e, por 

fim, de ausência de requerimento administrativo. Quanto à primeira 

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 
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obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em alteração do polo passivo. Quanto à segunda 

preliminar – necessidade de adequação do valor da causa ao proveito 

econômico pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte 

para precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas 

narradas, mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta 

enquanto não realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão 

(TJSP – AI 22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Respeitante à ultima 

preliminar – necessidade de requerimento administrativo - o Supremo 

Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, a 

parte autora realmente não juntou o pedido administrativo. Todavia, isso 

não enseja a extinção da demanda, como pretendido pela requerida, pois o 

próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de 

seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há 

se falar em extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 
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contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção aos argumentos da requerida de que não 

existe comprovação da invalidez da requerente e que os documentos 

anexados na inicial são insuficientes para demonstrar o nexo causal entre 

a lesão e o acidente de trânsito, nota-se, que a inicial veio instruída com 

documentos que demonstram que o requerente se submeteu a 

atendimento médico exatamente no dia do sinistro anunciado, bem como 

as lesões sofridas. Respeitante à alegação da requerida de que o registro 

do boletim de ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o 

condão de caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o requerente foi submetido ao atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

impondo-se, assim, o afastamento da tese argumentativa da requerida. 

Respeitante à alegada imprescindibilidade da juntada de laudo emitido pelo 

IML, ressalte-se que tal documento só é dispensável no caso de 

pagamento do sinistro em sede administrativa, mas jamais para o 

ajuizamento de ação judicial, nos moldes do entendimento pacificado na 

jurisprudência (TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre 

Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 ). Os 

documentos trazidos para os autos demonstram, à saciedade, a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente, diagnosticado com lesões 

parciais incompletas no tornozelo esquerdo, quantificadas em 75% 

(cinquenta por cento) – Id 22107447. Dessa forma, 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 da mobilidade de um segmento 

de tornozelo, corresponde a 25%. Logo, considerando que as lesões no 

caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 75%, revela-se 

justa e adequada a fixação de 75% de 25%, que resulta em R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Diante 

do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Edevanildo 

Nunes Hurtado na ação proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), que corresponde 

ao percentual de 18,75% do valor total da indenização de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais. Quanto à 

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. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016473-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUSTANE DE OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... HUSTANE OLIVEIRA MARTINS DA SILVA, qualificada nos autos, 
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propôs “Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT” 

em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 12.11.2017, às 19h37, na Rua da Penha, Bairro 

Jardim Guanabara na Cidade de Cuiabá/MT, foi vítima de Acidente de 

trânsito que resultou em sua incapacidade permanente, sofrendo diversas 

fraturas expostas. Requer seja a ré condenada ao pagamento da 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da requerida. Em 

contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de 

adequação do valor da causa para o quantum efetivamente perseguido, 

bem como a ausência de requerimento administrativo. Quanto ao mérito, 

afirma que os documentos anexados aos autos são insuficientes para 

demonstrar a incapacidade da requerente, sobretudo os laudos médicos, 

pois, segundo afirma, de acordo com a referida lei federal, o grau de 

invalidez deverá ser comprovado exclusivamente por laudo pericial emitido 

pelo IML, asseverando que o boletim de ocorrência policial é inservível 

como meio de prova porque elaborado unilateralmente e, mesmo assim, 

depois da ocorrência do sinistro noticiado pela própria vítima. Alega ainda, 

que os documentos carreados são inservíveis como meio de prova para 

comprovar o nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida pela parte 

autora, requerendo, caso procedente a ação, que a condenação ocorra 

de acordo com o grau da lesão, mostrando-se totalmente contrário à 

inversão do ônus da prova. A audiência de conciliação resultou inexitosa 

e as partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual que atestou a incapacidade 

parcial do membro inferior esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por 

cento), com o qual concordaram as partes. Em impugnação à peça de 

defesa, o requerente ratifica os termos da exordial e argumenta que os 

documentos elencados são suficientes para demonstrar o nexo de 

causalidade. 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, a necessidade de adequação do valor da causa para o 

quantum efetivamente perseguido, e a falta de interesse processual 

decorrente da ausência de documentação necessária para análise do 

pedido administrativo. Assinale-se, quanto à primeira – necessidade de 

adequação do valor da causa ao proveito econômico pretendido – 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). Respeitante à ultima preliminar – necessidade de requerimento 

administrativo – cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, nos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, a parte autora realmente não juntou o 

pedido administrativo. Todavia, isso não enseja a extinção da demanda, 

como pretendido pela requerida, pois o próprio STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há se falar em extinção do 

processo por ausência de interesse de agir. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor 

e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 
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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 do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Respeitante à alegação da requerida de que o registro do 

boletim de ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o condão 

de caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o requerente foi submetido ao atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

impondo-se, assim, o afastamento da tese argumentativa da requerida, 

não lhe socorrendo também o álibi de que o laudo médico deverá ser 

emitido pelo Instituto Médico Legal – IML porque tal exigência é devida 

apenas para o caso de pagamento do sinistro em sede administrativa, mas 

jamais para o ajuizamento de ação judicial, nos moldes do entendimento 

pacificado na jurisprudência (TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. 

Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 ). 

Respeitante ao nexo de causalidade entre a lesão sofrida pela requerente 

e o acidente de trânsito, observa-se que os documentos anexados nos 

autos demonstram, insofismavelmente, que a parte autora sofreu lesões 

decorrentes de acidente automobilístico, tendo sido diagnosticada com 

sequelas no membro inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50% (cinquenta por 

cento – Id 2524646). Assim, restando comprovado o liame de causalidade, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado nos moldes 

estabelecidos na Lei n. 6.194/74. Dessa forma, de acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores corresponde a 70% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). Logo, considerando que a 

lesão no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 50%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 70% de 50%, que resulta em R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Diante do exposto, 

julgo procedentes os pedidos formulados por Hustane de Oliveira Martins 

da Silva na Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, proposta em face de Seguradora Líder dos Consórcios Do Seguro 

DPVAT LTDA, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), que corresponde a 35% 

(trinta e cinco por cento) do valor total da indenização de R$ 13.500,00, 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a empresa ré ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Transitada em julgado a sentença, dê-se vista dos autos à parte 

autora para, querendo, executar a sentença, em 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. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006417-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIELSON CORREIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... JADIELSON CORREIA FERREIRA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

20.3.2016 sofreu um acidente automobilístico e sofreu lesões que lhe 

ocasionaram invalidez permanente em um membro inferior, conforme 

inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o 

processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, a 

requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, bem como a inépcia da inicial por falta dos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, enfatizando que não 

foi juntado qualquer documento demonstrando a ocorrência do sinistro tido 

como ocorrido em março de 2016 e os que instruem a inicial foram 

registrados posteriormente ao sinistro; e interesse de agir, decorrente da 

ausência de pedido administrativo válido, requisito indispensável para o 

ajuizamento da ação. Quanto ao mérito, diz que os documentos trazidos 

com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de causalidade entre 

o acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência 

policial deverá ser lavrado diretamente pela autoridade policial e não por 

informações prestadas peça própria vítima posteriormente ao suposto 

sinistro e que, ademais, a teor do art. 5º, § 5º, da Le 6.194/74, a 

indenização do seguro obrigatório somente ocorrerá se houver laudo 

pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML. Argumenta 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, após 

realização de perícia técnica judicial. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa e as partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual que atestou a 

incapacidade parcial incompleta do requerente, diagnosticado com lesão 

em membro inferior esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por cento). 

Em impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou os termos da 

exordial. Mais adiante, o réu requer a complementação do laudo pericial, 

tendo em vista que a avaliação ocorreu a respeito do fato datado de 

3.9.2016, que não é objeto deste processo, já que se pleiteia indenização 

por sinistro ocorrido em 20.3.2016. A ação foi julgada parcialmente 

procedente com a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 

4.725,00. Houve embargos de declaração, que foram acolhidos e providos 

para o fim de tornar sem efeito a sentença porque se referiu a sinistro 

ocorrido no dia 20.3.2016, em dissonância dos documentos juntados que 

apontam o acidente no dia 3.9.2016. Na sequência, na própria decisão dos 

embargos, foi determinada a intimação do autor para que juntasse aos 

autos documentos comprobatórios do acidente informado na inicial como 

ocorrido em 20.3.2016, sob pena de indeferimento da inicial. Em 

cumprimento a ordem judicial, diz que ocorreu erro material na peça 

primeira ao afirmar ter ocorrido o sinistro em 20.3.2016, quando, em 

verdade, foi no dia 3.9.2016, conforme atestam os documentos trazidos 

com a inicial, requerendo, assim, a procedência da ação. A ré argumenta 

que o laudo pericial anexado nos autos diagnosticou que o autor 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo em 50%, e que, segundo afirma, é a mesma lesão do acidente 

ocorrido no dia 20.3.2016, já pago administrativamente. Logo, afirma não 

comportar nova indenização. 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, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das preliminares 

arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto à primeira – alteração do 

polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A –, 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 MAPFRE 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. Quanto à segunda 

preliminar – inépcia da inicial por falta dos documentos indispensáveis à 

propositura da ação – cumpre salientar que, de fato, a parte autora 

requereu a responsabilização da ré pelo sinistro ocorrido no dia 

20.3.2016, mas anexou documentos referentes a acidente acontecido em 

3.9.2016 e, mesmo assim, foi proferida sentença julgando procedente a 

ação, que posteriormente foi tornada sem efeito por força dos embargos 

de declaração propostos, que foram acolhidos e providos parcialmente, 

ordenando-se na sequência fossem juntados documentos sobre o 

acidente do dia 20.3.2016. Tão logo intimado, o autor esclareceu que se 

equivocou, informando erroneamente o acidente como se tivesse ocorrido 

em 20.3.2016, quando, em verdade, ocorrera em 3.9.2016. Observa-se do 

conjunto probatório que o autor sofreu dois acidentes, um no dia 

20.3.2016, como informado na inicial, e outro no dia 3 de setembro do 

mesmo ano, conforme relatam os documentos anexados neste processo. 

Também restou demonstrado que a indenização securitária do acidente 

ocorrido no dia 20.3.2016 já foi paga pela seguradora/ré. Ora, tendo o 

autor sofrido dois acidentes, e, referindo-se os documentos trazidos com 

a inicial ao sinistro ocorrido em 3.9.2016, divergente, portanto, do acidente 

informado na inicial como sendo no dia 20.3.2016, nenhuma dúvida resta 

de que o que se objetiva nesta ação é mesmo a indenização pelo sinistro 

ocorrido em 3.9.2016, conforme ampla documentação. Vê-se, disso, que 

houve erro material na peça primeira quanto ao dia da ocorrência do 

sinistro, não havendo, assim, que se falar em extinção do feito por inépcia 

da inicial. Respeitante à terceira e última preliminar – ausência de interesse 

de agir por falta de requerimento administrativo –, saliente-se 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 
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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 ré, o autor anexou aos autos cópia do 

requerimento administrativo de benefício do seguro obrigatório e, além do 

mais, a ação foi regularmente contestada, o que supre eventual ausência 

de exaurimento da via administrativa, sendo importante salientar 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). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis, não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. 

Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 
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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 

imprescindibilidade do boletim de ocorrência elaborado pela própria 

autoridade policial vários dias após a ocorrência do sinistro por 

informações de terceiros, cumpre salientar que, para fins de pagamento 

de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação do referido 

documento quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o autor se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no boletim de ocorrência, 

constatando-se as lesões sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de 

tal tese argumentativa. Quando à sustenta imprescindibilidade do laudo 

pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, cumpre anotar que tal 

argumento não prospera porque o referido laudo só é necessário para o 

pagamento do sinistro na via administrativa, mas jamais para o ajuizamento 

de ação judicial, assim se conferindo do aresto a seguir transcrito: 

“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). Vê-se, desse julgado, que, tendo 

sido realizada perícia judicial, mostra-se desnecessária a juntada de laudo 

médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, não se sustentando, por 

este fundamento, os argumentos da ré. Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em certidão de ocorrência, em laudos e prontuários 

médicos, ao contrário do afirmado pela ré, demonstram, à saciedade, a 

ocorrência dos danos sofridos pelo autor no acidente ocorrido no dia 

3.9.2016, cumprindo ressaltar que a perícia judicial realizada constatou a 

existência de lesões em membro inferior esquerdo, quantificadas em 50% 

(cinquenta por cento), não merecendo acolhida, por isso, o argumento da 

ré de que se trata de lesão pré-existente relacionada ao outro acidente do 

dia 20.3.2016. Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial do autor decorre de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 3.9.2016, afastando, assim, a alegação de 

ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores, corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 50% (cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a 

fixação de 70% de 50% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Diante do exposto, 

julgo procedentes os pedidos formulados por Jadielson Correia Ferreira na 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros, para condená-la ao pagamento do valor 

de 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), que 

corresponde ao percentual de 35% do valor global de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para apresentação das contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. .I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039362-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERNANDES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, ROBSON FERNANDES DE LIMA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por 

Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 14.7.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em 

sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

nítido o dano moral sofrido. Diz ter sofrido lesões permanentes no seu 

membro inferior esquerdo; membro superior esquerdo e demais lesões a 

serem apuradas em perícia judicial. Pugna, assim, a procedência do pleito, 

a fim de receber a indenização devida, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo, além da inversão do ônus 

da prova. Pede, ainda, sejam os honorários fixados no montante de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma do § 8º, do art. 85, do CPC 

ou, em 20% sobre o valor da causa. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

documentação necessária ao processamento administrativo, enfatizando 

que o requerente nunca compareceu à sucursal para requerer a 

indenização nas vias administrativas, pugnando, por isso, pela extinção do 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto 

ao mérito, assevera que o autor não comprova o seu direito indenizatório, 

vez que sequer foi juntado registro de ocorrência do sinistro lavrado por 

autoridade policial de trânsito, não havendo prova de que as lesões 

decorreram de acidente veicular, tampouco da invalidez. Sustenta a 

necessidade de produção de prova pericial e, em caso de procedência do 

pleito, diz que a condenação deverá ocorrer após essa comprovação da 

invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 
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426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e 

extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna 

pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação à contestação, a autora reitera os termos da inicial e pugna 

pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação dos 

honorários em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do § 

8º, do art. 85, do CPC. As partes não se opuseram ao resultado obtido no 

laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide e na ausência de requerimento administrativo/não exaurimento da 

via administrativa. No que tange ao pedido de inclusão da Seguradora 

Líder no processo, assinale-se não ser possível o acolhimento da 

pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra no polo passivo da lide. Quanto à 

ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, a 

parte autora, ao contrário do alegado, junta aos autos o pedido/protocolo 

administrativo e, mesmo que não o tivesse feito, isso não ensejaria a 

extinção da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. 

Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 
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se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

em seu membro inferior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a 

alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). 

No caso em apreço, a requerente teve as funções da estrutura do seu 

membro inferior direito, quantificadas em 50%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão 

no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa 

e adequada a fixação de 50% de 70%, do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). 

Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos morais, 

cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, 

não caracteriza o abalo moral sustentado pela demandante, uma vez que 

não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Referente à proibição 

da requerida de comunicar-se com a autora extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante ao argumento de que a requerida 

deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter falseado a verdade 

ao afirmar que inexistiu processo administrativo, mesmo diante da prova 

carreada aos autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar 

que, realmente, a inicial veio instruída com documento que demonstra a 

protocolização de requerimento administrativo, porém endereçado ao 

Presidente da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e 

não à Porto Cia de Seguros, sendo certa a assertiva da demandada de 

que não regulou o pedido. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com 
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a jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, tanto que a ação foi julgada 

parcialmente procedente, não há que se falar em litigância de má-fé. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

por Robson Fernandes de Lima na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais roposta em face 

da 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), deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno-a, 

ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009061-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA REIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... ROSÂNGELA REIS DOS SANTOS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 28.1.2018 sofreu um 

grave acidente de trânsito, que lhe ocasionou lesões que a incapacitaram 

permanentemente para as funções habituais, conforme atestam os 

inclusos documentos, devendo, por isso, ser indenizada na forma prevista 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Esclarece 

que é do seu conhecimento que após a judicialização de processos em 

face da seguradora, esta, por meio de seus prepostos e empresas 

pertencentes ao mesmo grupo econômico, têm assediado a parte que 

busca o acesso ao Judiciário para ter seu direito assegurado, 

fazendo-lhes visitas até mesmo em fins de semana, requerendo, por isso, 

seja determinada à requerida que só deverá comunicar com o requerente 

exclusivamente neste processo. Assevera que deverá incidir neste caso 

a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC), bem como as 

normas do § 8º, do art. 85, do CPC, em relação aos honorários 

advocatícios. Requer o processamento da ação para, ao final, após 

realização da perícia para apuração do grau de incapacidade, condenar a 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na 

forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da requerida. Em 

contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, decorrente da ausência de pedido administrativo 

válido, requisito indispensável para o ajuizamento da ação. Quanto ao 

mérito, afirma que os documentos trazidos não atestam o nexo causal 

entre o sinistro e as lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência 

policial é inservível como meio de prova porque lavrado posteriormente ao 

sinistro e, mesmo assim, por informações prestadas por terceiros e, que, 

a teor do art. 5º, § 5º, da Le 6.194/74, a indenização do seguro obrigatório 

somente ocorrerá se houver laudo pericial emitido pelo Instituto Médico 

Legal – IML. Diz não se aplicar aqui as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, sendo, portanto, ônus do requerente a comprovação dos 

fatos alegados na inicial. Argumenta 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. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa e não foi realizada perícia por conta da 

ausência da parte autora. Em impugnação à peça de defesa, a parte 

autora ratificou os termos da exordial e pugnou pela condenação da 

requerida como litigante de má-fé por ter alegado a ausência de 

requerimento administrativo, mesmo a inicial sendo instruída com tal 

documento (art. 81, § 2º, CPC). Em despacho saneador foram rechaçadas 

as preliminares, bem como determinada a realização de perícia. O laudo 

pericial foi conclusivo no sentido de que a autora sofreu lesão no ombro 

esquerdo, quantificado em 75%, e no pé direito, quantificado em 25%, com 

o que concordaram as partes. 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, 

assinalando que as preliminares arguidas na contestação foram 

enfrentadas no despacho saneador. Ssaliente-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor 

e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 90 de 273



segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor explicando, as partes não 

se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da autora, 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 imprescindibilidade do boletim de ocorrência elaborado pela própria 

autoridade policial, 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 (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 ). No caso em estudo, a inicial veio 

instruída com documentos que demonstram que a autora se submeteu a 

atendimento médico exatamente no dia do sinistro anunciado no referido 

boletim de ocorrência, bem como as lesões sofridas, impondo-se, assim, o 

afastamento de tal tese argumentativa. Quando à sustenta 

imprescindibilidade do laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – 

IML, cumpre anotar que tal argumento não prospera, tendo em vista que o 

referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, mas 

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). Na hipótese vertente, foram 

trazidos com a inicial outros documentos médicos que demonstram o 

sinistro e as lesões, o que mostra dispensável o laudo do instituto médico 

legal. Os documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de 

ocorrência policial e em laudos e prontuários médicos, ao contrário do 

afirmado pelo réu, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos 

sofridos pela autora, diagnosticada com invalidez parcial incompleta no 

ombro esquerdo, quantificada em 75% e no pé direito, quantificada em 

25%. Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através 

dos documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos 

médicos, que a invalidez parcial da autora 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 as lesões no caso em 

tela são parciais e, por isso, quantificadas em 75% (setenta e cinco por 

cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor 

total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos). Em relação ao pé direito, de acordo 

com a referida tabela, a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos pés corresponde a 50%. Logo, tendo as lesões sido quantificadas em 

25% (vinte e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de R$ 

1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), no 

total de R$ 4.218,75. Respeitante ao argumento de que o réu deverá ser 

condenado como litigante de má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar 

que inexistiu processo administrativo, mesmo diante da robusta prova 

carreada aos autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar 

que, realmente, a inicial veio instruída com documento que demonstra a 

protocolização de requerimento administrativo endereçado ao Presidente 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Contudo, 

saliente-se que a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita 

no art. 80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a requerida afirmou que o 

processo administrativo só não foi finalizado porque não foram 

apresentados documentos imprescindíveis à regulação do sinistro. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 
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146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Assinale-se, quanto à proibição de a requerida comunicar-se com a 

autora extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, é 

praxe da parte requerida procurar a parte contrária em sua residência 

para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para 

persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, é de se acolher a 

pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na residência 

da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Diante do exposto, 

julgo procedentes os pedidos formulados por Rosângela Reis dos Santos 

na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor total de R$ 

4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), 

que corresponde, respectivamente, aos percentuais de 18,75 e 12,50% 

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 também o réu ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, 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. Proíbo a 

requerida de comunicar-se com a parte autora sobre a matéria ora 

estudada fora do processo. Decorrido o prazo para eventual recurso e 

assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte 

autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para apresentação 

das contrarrazões, à instância superior para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000756-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAVID DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, ANTONIO DAVID DE MAGALHÃES, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face da PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 10 de novembro de 

2018, sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Relata ter sofrido fratura no membro inferior direito, fazendo jus ao 

pagamento da indenização por invalidez, nos termos da Lei n. 6.194/74. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de documentação necessária ao 

processamento administrativo, bem como a ausência do laudo do IML, 

pugnando, por isso, pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, diz inexistir prova da 

invalidez, tampouco do nexo causal entre a lesão descrita e o acidente de 

trânsito, enfatizando ser imprescindível a realização de perícia médica 

para constatação/quantificação da invalidez. Em caso de condenação, 

pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas 

anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a 

correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). 

Requer, por fim, o acolhimento da preliminar arguida e, quanto ao mérito, 

pugna pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, no qual foi 

apurada lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em impugnação, o 

autor reitera os termos da inicial. As partes não se opuseram à perícia 

médica. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, na ausência de requerimento administrativo/não exaurimento da via 

administrativa e do laudo do IML. No que tange ao pedido de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, assinale-se não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 
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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, 

consta nos autos o pedido/protocolo administrativo e, ainda, que não 

fosse assim, isso não ensejaria a extinção da demanda, como pretendido, 

pois o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há 

se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência 

de interesse de agir, tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo 

do IML, tendo em vista que o referido laudo não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Por essas razões, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 
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5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

no seu tornozelo esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do seu tornozelo esquerdo, quantificada em 75%, assim se 

inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa 

à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão no caso 

em tela é parcial e, por isso, quantificada em 75%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado 

por Antonio David de Magalhães na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025956-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VELTON OLIVEIRA BRITO (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:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... UELTON OLIVEIRA BRITO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 4.6.2019 sofreu um acidente de 

trânsito quando trafegava com sua motocicleta numa estrada vicinal e 

perdeu o controle da direção, caindo ao solo e fraturando membro inferior, 

conforme inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007. Argumenta Requer a inversão do ônus da prova com base 

na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (§ 1º, art. 373, CPC), 

bem como o processamento da ação para, ao final, condenar o réu ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, a 

requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, bem como falta de interesse de agir, decorrente da 

ausência de pedido administrativo válido, requisito indispensável para o 

ajuizamento da ação. Quanto ao mérito, que os documentos trazidos com 

a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de causalidade entre o 

acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência 

policial deverá ser lavrado diretamente pela autoridade policial e não por 

informações prestadas peça própria vítima posteriormente ao suposto 

sinistro e que, ademais, a teor do art. 5º, § 5º, da Le 6.194/74, a 

indenização do seguro obrigatório somente ocorrerá se houver laudo 

pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML. Mostra-se contrário à 

inversão do ônus da prova por não se aplicar aqui as normas 

consumeristas. Argumenta 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, após realização de perícia 

técnica judicial. Em impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou 

os termos da exordial. A audiência de conciliação resultou inexitosa e as 

partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual que atestou a incapacidade 

parcial incompleta do autor, diagnosticado com lesão em ombro esquerdo, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento). As partes concordam 

com o laudo pericial judicial. 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, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise das preliminares 

arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto à primeira – alteração do 

polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A –, 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 
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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 

segunda e última preliminar – ausência de interesse de agir por falta de 

requerimento administrativo –, saliente-se 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, apesar da inexistência de decisão 

administrativa quanto ao pedido formulado pelo autor, a ação foi 

regularmente contestada pelo réu, o que supre eventual ausência de 

exaurimento da via administrativa, sendo importante salientar 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). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. 

Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 
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REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do autor, 

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 ré de imprescindibilidade do 

boletim de ocorrência elaborado pela própria autoridade policial vários dias 

após a ocorrência do sinistro por informações de terceiros, cumpre 

salientar que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é 

dispensável a apresentação do referido documento quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstram o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída 

com documentos que demonstram que o autor se submeteu a atendimento 

médico exatamente no dia do sinistro anunciado no boletim de ocorrência, 

constatando-se as lesões sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de 

tal tese argumentativa. Quando à sustentada imprescindibilidade do laudo 

pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, cumpre anotar que tal 

argumento não prospera porque o referido laudo só é necessário para o 

pagamento do sinistro na via administrativa, mas jamais para o ajuizamento 

de ação judicial, assim se conferindo do aresto a seguir transcrito: 

“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). Vê-se, desse julgado, que, tendo 

sido realizada perícia judicial, mostra-se desnecessária a juntada de laudo 

médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, não se sustentando, por 

este fundamento, os argumentos da ré. Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em certidão de ocorrência, em laudos e prontuários 

médicos, ao contrário do afirmado pela ré, demonstram, à saciedade, os 

danos sofridos pelo autor decorrentes do sinistro noticiado nos autos, 

sendo constatados também pela perícia judicial realizada, que concluiu ter 

o autor sofrido lesões em ombro esquerdo, quantificadas em 75% (setenta 

e cinco por cento). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial do autor 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 as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 75% 

(setenta e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% 

de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Uelton Oliveira Brito 

na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

que corresponde ao percentual de 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 também o réu 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. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034899-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GOMES DA SILVA (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:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos.... MANOEL GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório – DAMS” em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 6.10.2018 sofreu um 

acidente de trânsito, decorrente de um capotamento em zona rural, 

sofrendo lesões, bem como resultando em gastos com medicamentos. 

Argumenta que os documentos que instruem a inicial comprovam o 

sinistro, a lesão sofrida, bem como os gastos as despesas médicas no 

valor total de R$ 342,40 (trezentos e quarenta e dois reais e quarenta 

centavos), devendo, por isso, ser reembolsado, nos termos do art. 31, § 

3º, da Lei n. 11.945/2009, com redação dada pela Lei n. 6.194/74. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da requerida. Em contestação, a requerida Porto Seguro sustenta, 

preliminarmente, sua ilegitimidade, requerendo a alteração do polo passivo 

para inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. 

Alega, ainda em preliminar, a carência de ação por falta de interesse de 

agir, com o argumento de que não foi protocolizado pedido administrativo, 

devendo o processo ser julgado extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, afirma que o pleito deve 

ser julgado improcedente porque não restou demonstrado que as 

despesas constantes dos documentos trazidos para os autos tem alguma 

relação com o noticiado acidente, ônus que competia ao requerente, 

enfatizando não se aplicar, neste caso, as normas do Código de Defesa 

do Consumidor. Diz que o boletim de ocorrência policial é inservível como 

meio de prova porque elaborado posteriormente ao sinistro e, mesmo 

assim, por infomações prestadas por terceiros. A peça de defesa foi 

impugnada, tendo o requerente ratificado totalmente os termos da inicial. É 

o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, 

consistentes em carência de ação por falta de interesse de agir, bem 

como em ilegitimidade passiva da requerida Porto Seguro, com alteração 

do polo passivo para inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A. Assinale-se, quanto à primeira – ausência de 

interesse de agir por 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 autor tentou protocolizar 

administrativamente o pedido, mas foi impedido pelas razões expostas na 

Ata Notarial anexada no Id 22444203 e, ademais, 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 

tentado 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 Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAPFRE 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 
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desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Assim, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque não 

se aplica aqui as normas consumeristas porque, posto que ausente a 

opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo 

segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo requerente. Melhor explicando, as partes não 

se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica do requerente, mostra-se imperiosa a inversão dos ônus 

probatórios, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da requerida de 

imprescindibilidade do boletim de ocorrência elaborado pela própria 

autoridade policial vários dias após a ocorrência do sinistro por 

informações de terceiros, cumpre salientar que, para fins de pagamento 

de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação do referido 

documento quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o requerente se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no boletim de ocorrência, 

constatando-se as lesões sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de 

tal tese argumentativa. No caso em tela, o cerne da controvérsia reside na 

aferição do apontado direito do requerente em receber as Despesas de 

Assistência Médica e Suplementares – DAMS, o que é contestado pelo 

requerido com o fundamento de que os documentos anexados nos autos 

não demonstram correspondência com o noticiado sinistro. Tem-se, 

entretanto, que a razão não está com a requerida, tendo em vista que, ao 

contrário do afirmado, o requerente demonstrou, insofismavelmente, 

através dos documentos trazidos com a inicial, sobretudo da nota fiscal a 

partir do Id 22444419 – p. 197-198), que é consentânea com o período do 

sinistro, que as despesas médicas decorreram do acidente sofrido, 

cumprindo salientar, ademais, ser da requerida o ônus da prova em 

contrário, por força do disposto no § 1º, do art. 373 do referido instituto 

processual civil. Segundo prevê o art. 3º, da Lei n. 6.194/74: “Art. 3º. Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta lei 

compreendem as indenização por morte, por invalidez permanente, total ou 

parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 
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valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) III 

– até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima 

– no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas.” (destaquei). No caso em tela, restou 

cabalmente demonstrado o acidente de trânsito e os gastos decorrentes 

do dano sofrido, impondo-se a responsabilização da requerida ao 

pagamento. Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados 

por Manoel Gomes da Silva na Ação de Restituição de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório - DAMS em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para o fim de condenar esta ao pagamento das 

Despesas de Assistência Médicas e Suplementares – DAMS, no valor de 

R$ 342.40 (trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), que 

deverá ser atualizado monetariamente a partir das datas em que foram 

efetivamente desembolsados e juros de mora da citação. Condeno também 

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, do art. 

1.010, CPC). P. R.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035012-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDO DAVID DE MELO (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))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... ESMERALDO DAVID MELO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 20.5.2019 sofreu um acidente 

quando transitava de motocicleta em via pública, momento em que um 

veículo colidiu com a traseira da moto, caindo ao solo e fraturando a 

clavícula, provocando-lhe invalidez permanente, conforme atestam os 

inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Invoca a 

aplicação da teoria da dinamização do ônus da prova prevista no art. 373, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, com a inversão do ônus da prova. 

Requer o processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, a 

requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, a falta de interesse de agir decorrente da ausência 

de pedido administrativo válido, requisito indispensável para o ajuizamento 

da ação e, por fim, a necessidade de adequação do valor da causa ao 

proveito econômico perseguido, Quanto ao mérito, que os documentos 

trazidos com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de 

causalidade entre o acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o 

boletim de ocorrência policial deverá ser lavrado diretamente pela 

autoridade policial e não por informações prestadas peça própria vítima 

posteriormente ao suposto sinistro e que, ademais, a teor do art. 5º, § 5º, 

da Le 6.194/74, a indenização do seguro obrigatório somente ocorrerá se 

houver laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML. Mostra-se 

contrário à inversão do ônus da prova com o argumento de que não se 

aplica neste caso as normas consumeristas. Argumenta 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, após 

realização de perícia técnica judicial. Em impugnação à peça de defesa, a 

parte autora ratificou os termos da exordial. A audiência de conciliação 

resultou inexitosa e as partes saíram intimadas para se manifestarem 

sobre o laudo pericial apresentado no referido ato processual que atestou 

a incapacidade parcial incompleta do requerente, diagnosticado com lesão 

em ombro direito, quantificada em 50% (cinquenta por cento). 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, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise das preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto 

à primeira – alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, 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 

segunda preliminar – ausência de interesse de agir por falta de 

requerimento administrativo –, saliente-se 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 99 de 273



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 ré, o 

requerente tentou protocolizar o requerimento administrativo, mas foi 

impossibilitado de fazê-lo, pelas razões expostas na Ata Notarial anexada 

aos autos, e, além do mais, a ação foi regularmente contestada, o que 

supre eventual ausência de exaurimento da via administrativa, sendo 

importante salientar 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). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis, não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Quanto à terceira e última 

preliminar - adequação do valor da causa do 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. 

Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 
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transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da requerida de 

imprescindibilidade do boletim de ocorrência elaborado pela própria 

autoridade policial vários dias após a ocorrência do sinistro por 

informações de terceiros, cumpre salientar que, para fins de pagamento 

de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação do referido 

documento quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o autor se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no boletim de ocorrência, 

constatando-se as lesões sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de 

tal tese argumentativa. Quando à sustenta imprescindibilidade do laudo 

pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, cumpre anotar que tal 

argumento não prospera porque o referido laudo só é necessário para o 

pagamento do sinistro na via administrativa, mas jamais para o ajuizamento 

de ação judicial, assim se conferindo do aresto a seguir transcrito: 

“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). Vê-se, desse julgado, que, tendo 

sido realizada perícia judicial, mostra-se desnecessária a juntada de laudo 

médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, não se sustentando, por 

este fundamento, os argumentos da ré. Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial, em laudos e 

prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela ré, demonstram, à 

saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pelo autor no acidente 

noticiado nos autos, o que foi constatado por perícia médica judicial, que 

diagnosticou o autor com lesão em ombro direito, quantificada em 50% 

(cinquenta por cento). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial do autor 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 as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 50% 

(cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Esmeraldo David 

Melo na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), que corresponde ao percentual de 12,5% do valor global de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a também 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 apresentação das contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. R.I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042044-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... BRUNO ALVES COELHO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 30.6.2018 sofreu um grave acidente de trânsito quando trafegava 

com uma motocicleta na avenida Historiador Rubens de Mendonça, caindo 

ao solo ao perder o controle do veículo, ocasionando-lhe lesões que o 

incapacitaram permanentemente para o exercício das funções habituais, 

conforme atestam os inclusos documentos, devendo, por isso, ser 

indenizado na forma prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela 

Lei n. 11.482/2007. Esclarece que é do seu conhecimento que após a 

judicialização de processos em face da seguradora, esta, por meio de 

seus prepostos e empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, 

têm assediado a parte que busca o acesso ao Judiciário para ter seu 

direito assegurado, fazendo-lhes visitas até mesmo em fins de semana, 
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requerendo, por isso, seja determinada à requerida que só deverá 

comunicar com o requerente exclusivamente neste processo. Assevera 

que deverá incidir neste caso a dinamização do ônus da prova (art. 373, § 

1º, CPC), bem como as normas do § 8º, do art. 85, do CPC, em relação aos 

honorários advocatícios. Requer o processamento da ação para, ao final, 

após realização da perícia para apuração do grau de incapacidade, 

condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74, bem como em 

danos morais. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da requerida. Em contestação, a requerida 

sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, bem como a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, 

decorrente da ausência de pedido administrativo válido, requisito 

indispensável para o ajuizamento da ação. Quanto ao mérito, afirma que 

os documentos anexados nos autos não demonstram a ocorrência do 

sinistro e as lesões, argumentando ser imprescindível o registro de boletim 

de ocorrência policial pela autoridade competente na data do acidente e, 

que, ademais, os documentos médicos não foram emitidos pelo Instituto 

Médico Legal – IML (§ § 4º e 5º, art. 5º, da Lei 6.194/74 Argumenta 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 e pugnou pela condenação da parte 

requerida como litigante de má-fé por ter alegado a ausência de 

requerimento administrativo, mesmo a inicial sendo instruída com tal 

documento (art. 81, § 2º, CPC). A audiência de conciliação resultou 

inexitosa e as partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual que atestou a 

incapacidade parcial incompleta em membro inferior esquerdo, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento). Regularmente intimadas, 

apenas a parte autora manifestou-se favoravelmente à perícia realizada. 

A parte ré não se pronunciou. É o relatório. Decido. Conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção 

de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, consistentes em ausência de requerimento 

administrativo, bem como em alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A. 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 parte 

requerida, a parte requerente anexou aos autos cópia do requerimento 

administrativo de benefício do seguro obrigatório e que só não foi julgado 

por suposta ausência de documentos indispensáveis e, além do mais, 

cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (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 MAPFRE 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 
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referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Assim, AFASTO as 

preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte requerida é a que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente, justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica 

capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica 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 imprescindibilidade do boletim de 

ocorrência elaborado pela própria autoridade policial, cumpre salientar 

que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável 

a apresentação de tal documento quando presentes outros elementos nos 

autos que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as 

lesões experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro, quando foram constatadas as lesões 

sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de tal tese argumentativa. 

Quando à sustentada imprescindibilidade do laudo pericial emitido pelo 

Instituto Médico Legal – IML, cumpre anotar que tal argumento não 

prospera, tendo em vista que o referido laudo não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 
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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). Logo, sendo dispensável a 

apresentação de documentos médicos emitidos pelo IML apenas para o 

caso de indenização administrativa, não há que se falar em sua 

imprescindibilidade para o ajuizamento da ação. Os documentos anexados 

aos autos, consistentes em laudos e prontuários médicos, ao contrário do 

afirmado pela parte requerida, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos 

danos sofridos pela parte requerente, diagnosticada com invalidez parcial 

incompleta em membro inferior esquerdo, quantificada em 75% (setenta e 

cinco por cento – Id 20367807). Nesse contexto, estando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, 

sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial d parte 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores, corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, 

considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, 

quantificadas em 75 (setenta e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 70% de 75% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 7087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Respeitante ao argumento de que a parte requerida deverá ser 

condenada como litigante de má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar 

que inexistiu processo administrativo, mesmo diante da robusta prova 

carreada aos autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar 

que, realmente, a inicial veio instruída com documento que demonstra a 

protocolização de requerimento administrativo endereçado ao Presidente 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Contudo, 

saliente-se que a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita 

no art. 80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a requerida afirmou que o 

processo administrativo só não foi finalizado porque não foram 

apresentados documentos imprescindíveis à regulação do sinistro. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, tanto que a ação foi julgada 

procedente, não há que se falar em litigância de má-fé. Assinale-se, 

quanto à proibição de a requerida comunicar-se com a autora extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, é praxe da parte 

requerida procurar a parte contrária em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, é de se acolher a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a simples 

recusa da seguradora em receber ou não responder ao pedido 

administrativo, deixando, assim, de resolver a matéria administrativamente, 

isso por si só não caracteriza o abalo moral sustentado, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - 

INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - 

MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - 

INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada 

na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da 

indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, 

não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do 

indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que 

foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (TJMT 

– N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). No mesmo 

sentido: N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito 

Privado, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa 

de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, 

dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos 

quais todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - 

Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita 

Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que 

se falar em responsabilização da requerida por danos morais. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Bruno 

Alves Coelho na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que 

corresponde ao percentual de 52,5% do valor global de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Proíbo a requerida de comunicar-se com a parte autora sobre a 

matéria ora estudada fora do processo. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

apresentação das contrarrazões, à instância superior para os devidos 

fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. R.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014127-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL FERREIRA PEREIRA (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:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... JOSIEL FERREIRA PEREIRA, propôs “Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT)” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

porque, segundo alega, no dia 11.3.2018 sofreu um grave acidente de 

trânsito quando trafegava com sua motocicleta, caindo ao solo ao perder o 
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controle do veículo, ocasionando-lhe fratura em seu tornozelo que o 

incapacitou permanentemente para o exercício das funções habituais, 

conforme atestam os inclusos documentos, devendo, por isso, ser 

indenizado na forma prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela 

Lei n. 11.482/2007. Assevera que deverá incidir neste caso a dinamização 

do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC), bem como as normas do § 8º, do 

art. 85, do CPC, em relação aos honorários advocatícios. Requer o 

processamento da ação para, ao final, após realização da perícia para 

apuração do grau de incapacidade, condenar a requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 

6.194/74, bem como em danos morais. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da requerida. Em 

contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, decorrente da ausência de pedido administrativo 

válido, requisito indispensável para o ajuizamento da ação. Quanto ao 

mérito, afirma que os documentos anexados nos autos não demonstram a 

ocorrência do sinistro e as lesões, argumentando ser imprescindível o 

registro de boletim de ocorrência policial pela autoridade competente na 

data do acidente. Argumenta 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 e pugnou pela 

condenação da parte requerida como litigante de má-fé por ter alegado a 

ausência de requerimento administrativo, mesmo a inicial sendo instruída 

com tal documento (art. 81, § 2º, CPC). A audiência de conciliação resultou 

inexitosa e as partes saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual que atestou a 

incapacidade parcial incompleta em membro inferior esquerdo, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento). Regularmente intimadas, 

apenas a parte autora manifestou-se favoravelmente à perícia realizada. 

A parte ré não se pronunciou. É o relatório. Decido. Conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção 

de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, consistentes em ausência de requerimento 

administrativo, bem como em alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A. 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 parte 

requerida, a parte requerente anexou aos autos cópia do requerimento 

administrativo de benefício do seguro obrigatório e que só não foi julgado 

por suposta ausência de documentos indispensáveis e, além do mais, 

cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (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 
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referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Assim, AFASTO as 

preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte requerida é a que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte 

requerente, justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica 

capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pela requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica 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 imprescindibilidade do boletim de 

ocorrência elaborado pela própria autoridade policial, cumpre salientar 

que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável 

a apresentação de tal documento quando presentes outros elementos nos 

autos que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as 

lesões experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro, quando foram constatadas as lesões 

sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de tal tese argumentativa. Os 

documentos anexados aos autos, consistentes em laudos e prontuários 

médicos, ao contrário do afirmado pela parte requerida, demonstram, à 

saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente, 

diagnosticada com invalidez parcial incompleta em membro inferior 

esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento – Id 20367807). 

Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 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 quadril, joelho ou tornozelo, corresponde a 25% (vinte e 

cinco por cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela são 

parciais e, por isso, quantificadas em 25% (vinte e cinco por cento), 
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revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 25% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os 

pedidos formulados por Josiel Ferreira |Pereira na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do R$ R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), que corresponde ao percentual de 

6,25% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 

Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Condeno também a parte ré 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. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024884-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA GOMES LEITE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS GOMES PENNA OAB - MT9998/O (ADVOGADO(A))

Leonardo Reis Bregunci OAB - MT9962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... NATALIA GOMES LEITE, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

porque, segundo alega, no dia 17.09.2016 trafegava na garupa da 

motocicleta que estava sendo pilotada pelo seu irmão, quando perderam o 

controle do veículo, caindo ao solo e sofrendo lesões que a incapacitou 

permanentemente, devendo, por isso, ser indenizada na forma prevista na 

Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o 

processamento da ação com a realização da perícia para apuração do 

grau de incapacidade e, ao final, condenar a requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT correspondente. Foram anexados documentos. 

Em despacho inaugural foi determinada a citação da requerida. Em 

contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, a necessidade de adequação do valor 

da causa, bem como a inépcia da inicial por falta de interesse processual. 

Quanto ao mérito, afirma que a parte requerente não carreou para o 

processo documentos que comprovem sua invalidez e que os laudos 

médicos só terão eficácia para comprovação da lesão quando emitidos 

pelo IML e que o boletim de ocorrência policial elaborado unilateralmente e, 

ainda, assim, por informações prestadas posteriormente ao sinistro, é 

inservível como meio de prova. Afirma ainda, que os documentos 

anexados ao processo são insuficientes para demonstrar o nexo causal 

entre o acidente e as lesões tidas como experimentadas pela requerente. 

Pugna pela inaplicabilidade do Código do Consumidor 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. A 

audiência de conciliação resultou inexitosa, saindo as partes cientificadas 

de que deveriam se manifestar sobre o laudo pericial judicial apresentado 

no referido ato processual, que concluiu que o requerente está acometido 

de lesão parcial incompleta no pé direito, quantificada em 25% (vinte e 

cinco por cento). Em impugnação à peça de defesa, o requerente ratifica 

os termos da exordial e argumenta que os documentos elencados são 

suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a 

lesão sofrida. 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, a necessidade de alteração do polo passivo para inclusão 

da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, a 

necessidade de adequação do valor da causa, bem como a inépcia da 

inicial por falta de interesse processual, decorrente da inércia da parte em 

apresentar documentação necessária. Quanto à primeira 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. Quanto à segunda 

preliminar – necessidade de adequação do valor da causa ao proveito 

econômico pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte 

para precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas 

narradas, mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta 

enquanto não realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão 

(TJSP – AI 22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Respeitante à última 

preliminar – falta de interesse processual - 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 CIVL. 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 
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acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após 

o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, a parte autora protocolizou o 

requerimento administrativo, mas não foi julgado por suposta ausência dos 

documentos indispensáveis ao pagamento do sinistro, conforme 

salientado pela ré em sua peça de defesa. Esse fato por si só não seja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir porque 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, a 

parte autora comprovou a protocolização do requerimento administrativo e, 

além disso, foi contestada regularmente a ação, não havendo, desse 

modo, que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência de interesse processual. Assim, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de 

fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque ausente a opção 

de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 
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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. Respeitante à alegação da requerida de que o registro do 

boletim de ocorrência por mera comunicação da vítima não tem o condão 

de caracterizar o nexo causal, cumpre salientar que, para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a requerente foi submetida ao atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

impondo-se, assim, o afastamento da mencionada tese argumentativa. 

Respeitante à alegada imprescindibilidade da juntada de laudo emitido pelo 

IML, ressalte-se que tal documento só é dispensável no caso de 

pagamento do sinistro em sede administrativa, mas jamais para o 

ajuizamento de ação judicial, nos moldes do entendimento pacificado na 

jurisprudência (TJMG - AC: 10126130003182001 MG, Rel. Alexandre 

Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 ). Os 

documentos trazidos para os autos demonstram, à saciedade, a 

ocorrência dos danos sofridos pela requerente, diagnosticada com lesões 

parciais incompletas no pé direito, quantificadas em 25% (vinte e cinco por 

cento – Id 24290458). Dessa forma, impõe-se aquilatar sobre o quantum a 

ser indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, 

corresponde a 50%. Logo, considerando que as lesões no caso em tela 

são parciais e, por isso, quantificadas em 25%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 25%, que resulta em R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Natália Gomes Leite 

na ação proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que corresponde ao percentual 

de 12,5% do valor total da indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais. Quanto à 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. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007535-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY FRANCISCO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, RONEY FRANCISCO DE ABREU, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 8 de outubro de 2017, sofreu um acidente de 

trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo 

atestam os documentos anexados aos autos. Diz que, em virtude da lesão 

sofrida, faz jus ao pagamento integral da indenização, sem graduação da 

invalidez, enfatizando ser inconstitucional a Medida Provisória n. 451/2008 

e a Lei 11.945/2009, porque ambas violam a dignidade da pessoa humana. 

Pede, assim, a procedência do pleito, a fim de ver a requerida condenada 

ao pagamento da verba indenizatória, bem como dos honorários 

advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, além da 

inversão do ônus da prova. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de comprovação 

da entrega da documentação necessária ao processamento 

administrativo, bem como de laudo do IML, pugnando, por isso, pela 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Quanto ao mérito, alega a ausência de nexo causal entre o acidente 

e a lesão, tendo em vista a divergência de datas contida em documentos e 

na descrição dos fatos, sustentando, ainda, a constitucionalidade da 

Medida Provisória n. 451/2008 e da Lei n. 11.494/2009, afirmando, ainda, 

ser inaplicável ao caso a legislação consumerista. Diz ser imprescindível a 

produção de prova pericial, com vistas à apuração e quantificação do 

grau de invalidez e, em caso de condenação, pede seja observada, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência de 

conciliação restou inexitosa. Realizou-se perícia médica, na qual foi 

apurada lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. As partes não se 

opuseram ao laudo pericial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 109 de 273



polo passivo da lide e na ausência de requerimento administrativo/não 

exaurimento da via administrativa, de aludo do IML, bem como da alegação 

da autora de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 451/2008 e da 

Lei n. 11.945/2009. No que tange ao pedido de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, assinale-se não ser possível o acolhimento 

da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo e/ou de documentação 

necessária ao processamento nas vias administrativas, cumpre assinalar 

que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, a 

parte autora, ao contrário do alegado, junta aos autos o protocolo/pedido 

administrativo e, mesmo que não o tivesse feito, isso não ensejaria a 

extinção da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, 

tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo do IML, tendo em 

vista que o referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento 

da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de indenização 

administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a 

realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no 

art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na 

esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). No que tange à 

inconstitucionalidade alegada pela parte requerente que, em suma, se 

refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 11.945/2009, cumpre salientar que 

tal argumento foi rechaçado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, via 

controle concentrado, no julgamento da ADIN n. 4.627/DF, que entendeu 

ser constitucional a utilização da tabela anexa, não violando os princípios 

da proporcionalidade, dignidade humana e vedação ao retrocesso social. 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - 

CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO 

VIOLADOS - DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - 

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE 
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GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – RECEBIMENTO INTEGRAL 

NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA 

MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Quanto à suposta inconstitucionalidade das regras legais que 

criaram uma tabela para o cálculo do montante devido a título de 

indenização em favor do segurado acidentado, cuida-se de medida que 

não afronta o ordenamento jurídico. (STF - ADI 4350, ADI 4627). A 

alegação genérica de ofensa à dignidade da pessoa humana não pode 

descaracterizar o escopo de proteção proporcionado pelo referido 

princípio. Quanto ao princípio da vedação ao retrocesso social, também 

não se vislumbra qualquer ofensa ao texto constitucional. (STF - ADI 4350, 

ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve ser estipulado com 

observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao 

percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura máxima é de até 

R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 

11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via administrativa a 

integralidade da indenização, não cabe mais nenhum ressarcimento.” 

(TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de 

Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – destaquei). Como se vê, 

estando superada, de há muito, tal tese, não há que se rediscutir a 

matéria. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte requerente, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente 

decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticada com sequelas no seu membro superior 

esquerdo, o que foi confirmado no Laudo Pericial anexado aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. 

Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial 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, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve 

afetadas de forma parcial e definitiva as funções de membro superior 

esquerdo, quantificadas em 50%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de 

um das mãos corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão no 

caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 70%, do valor total da cobertura para cada 

uma delas, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais). Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por 

Roney Francisco de Abreu na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 
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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). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Roney Francisco de 

Abreu na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 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 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008391-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA LINS (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA LINS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez” em face 

de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 6.12.2017 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Relata ter sofrido lesões incapacitantes, fazendo jus ao pagamento da 

indenização por invalidez, nos termos da Lei n. 6.194/74. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a 

ausência de documentação necessária ao processamento administrativo, 

bem como a ausência do laudo do IML, pugnando, por isso, pela extinção 

do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 

Quanto ao mérito, diz inexistir prova da invalidez, tampouco do nexo 

causal entre a lesão descrita e o acidente de trânsito, enfatizando ser 

impresc indíve l  a  rea l i zação de  per íc ia  méd ica  para 

constatação/quantificação da invalidez. Em caso de condenação, pede 

seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à 

referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, 

por fim, o acolhimento da preliminar arguida e, quanto ao mérito, pugna 

pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem acerca do laudo pericial, no qual foi apurada lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em impugnação, a autora reitera os 

termos da inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido em 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo passivo 

da lide, na ausência de requerimento administrativo/não exaurimento da via 

administrativa e do laudo do IML. No que tange ao pedido de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, assinale-se não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 
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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, 

consta nos autos o pedido/protocolo administrativo e, ainda, que não 

fosse assim, isso não ensejaria a extinção da demanda, como pretendido, 

pois o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há 

se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência 

de interesse de agir, tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo 

do IML, tendo em vista que o referido laudo não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Por essas razões, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 
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AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas 

em membro superior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a 

alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). 

No caso em apreço, a requerente teve afetadas de forma parcial e 

definitiva as funções do membro superior esquerdo, quantificada em 50%, 

assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificadas em 50%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido formulado por Adriana Maria de Oliveira Lins na 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez proposta 

em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o 

valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se 

em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006994-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIA MOREIRA 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:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, DAVI LUCIO MOREIRA DA SILVA, menor, representado por sua 

genitora Andria Moreira da Silva, ambos qualificados nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 09 de fevereiro de 2018, sofreu um acidente de 

trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo 

atestam os documentos anexados aos autos. Diz que, em virtude da lesão 

sofrida, faz jus ao pagamento integral da indenização, sem graduação da 

invalidez, enfatizando ser inconstitucional a Medida Provisória n. 451/2008 

e a Lei 11.945/2009, porque ambas violam a dignidade da pessoa humana. 

Pede, assim, a procedência do pleito, a fim de ver a requerida condenada 

ao pagamento da verba indenizatória, bem como dos honorários 

advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, além da 

inversão do ônus da prova. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Realizou-se perícia 

médica, na qual foi apurada lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. 

Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

comprovação da entrega da documentação necessária ao processamento 

administrativo, bem como de laudo do IML, pugnando, por isso, pela 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Quanto ao mérito, alega a ausência de nexo causal entre o acidente 

e a lesão, tendo em vista a divergência de datas contida em documentos e 

na descrição dos fatos, sustentando, ainda, a constitucionalidade da 

Medida Provisória n. 451/2008 e da Lei n. 11.494/2009, afirmando, ainda, 

ser inaplicável ao caso a legislação consumerista. Diz ser imprescindível a 

produção de prova pericial, com vistas à apuração e quantificação do 

grau de invalidez e, em caso de condenação, pede seja observada, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. As partes não se 

opuseram ao resultado obtido no laudo. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público foi parcialmente favorável ao pagamento da indenização. 

É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, 

consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide e na 

ausência de requerimento administrativo/não exaurimento da via 

administrativa, de aludo do IML, bem como da alegação da autora de 

inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 451/2008 e da Lei n. 

11.945/2009. No que tange ao pedido de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da lide, assinale-se não ser possível o acolhimento da 

pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 
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referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo e/ou de documentação 

necessária ao processamento nas vias administrativas, cumpre assinalar 

que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

consta nos autos o pedido/protocolo administrativo e, ainda, que não 

fosse assim, isso não ensejaria a extinção da demanda, como pretendido, 

pois o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há 

se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência 

de interesse de agir, já que houve contestação meritória. De igual modo, 

não há de falar em imprescindibilidade da juntada de laudo do IML, tendo 

em vista que o referido laudo não é prova indispensável para o 

ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). No que tange à 

inconstitucionalidade alegada pela parte requerente que, em suma, se 

refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 11.945/2009, cumpre salientar que 

tal argumento foi rechaçado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, via 

controle concentrado, no julgamento da ADIN n. 4.627/DF, que entendeu 

ser constitucional a utilização da tabela anexa, não violando os princípios 

da proporcionalidade, dignidade humana e vedação ao retrocesso social. 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - 

CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO 

VIOLADOS - DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - 

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE 

GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – RECEBIMENTO INTEGRAL 

NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA 

MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Quanto à suposta inconstitucionalidade das regras legais que 

criaram uma tabela para o cálculo do montante devido a título de 

indenização em favor do segurado acidentado, cuida-se de medida que 

não afronta o ordenamento jurídico. (STF - ADI 4350, ADI 4627). A 

alegação genérica de ofensa à dignidade da pessoa humana não pode 

descaracterizar o escopo de proteção proporcionado pelo referido 

princípio. Quanto ao princípio da vedação ao retrocesso social, também 

não se vislumbra qualquer ofensa ao texto constitucional. (STF - ADI 4350, 

ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve ser estipulado com 

observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao 

percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura máxima é de até 

R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 

11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via administrativa a 

integralidade da indenização, não cabe mais nenhum ressarcimento.” 

(TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de 

Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – destaquei). Como se vê, 

estando superada, de há muito, tal tese, não há que se rediscutir a 

matéria. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 
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conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte requerente, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticada com sequelas em membro superior esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

25%. Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções de 

membro superior esquerdo, quantificadas em 25%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos corresponde a 70%, logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

70%, do valor total da cobertura para cada uma delas, que resulta em R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por 

Davi Lucio Moreira da Silva, representado por sua genitora Andria Moreira 

da Silva na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), dado o baixo valor da 

causa, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pela advogada e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004028-24.2019.8.11.0041
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Vistos, YASMINE EDUARDA DOS SANTOS CARVALHO, menor, 

representada por sua genitora Josiane Vieira dos Santos, ambas 

qualificadas nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 30.9.2017 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Ressalta, 

inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e nítido o dano moral 

sofrido. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e fratura da clavícula, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, 

em 100%. Sustenta a legitimidade passiva da seguradora, conforme lista 

SUSEP, pugnando pela procedência do pleito, bem como que a 

comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo, requerendo 

a inversão do ônus da prova. Pede, ainda, sejam os honorários fixados no 

montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma do § 8º, 

do art. 85, do CPC ou, em 20% sobre o valor da causa. Ao final, para fins 

de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja 

consignada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, 

XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 

1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de documentação necessária ao 

processamento administrativo, enfatizando que a parte requerente nunca 

compareceu à sucursal para requerer a indenização nas vias 

administrativas, pugnando, por isso, pela extinção do feito sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, assevera 

que a parte autora não comprova o seu direito indenizatório, tendo em 

vista que não juntou o laudo do IML, não havendo prova de que as lesões 

decorreram de acidente veicular, tampouco da invalidez. Sustenta a 

necessidade de produção de prova pericial e, em caso de procedência do 

pleito, diz que a condenação deverá ocorrer após essa comprovação da 

invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e 

extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna 

pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação à contestação, a parte autora reitera os termos da inicial e 

pugna pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação 

dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do 

§ 8º, do art. 85, do CPC. As partes não se opuseram ao resultado obtido 

no laudo. Instado a se manifestar, o Ministério Público foi parcialmente 

favorável ao pagamento da indenização. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, na ausência de requerimento 

administrativo/não exaurimento da via administrativa e de laudo do IML. No 

que tange ao pedido de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

lide, assinale-se não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

de fato não consta pedido administrativo. Todavia, isso não enseja a 

extinção da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 
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concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, 

tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo do IML, tendo em 

vista que o referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento 

da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de indenização 

administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a 

realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no 

art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na 

esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte requerente, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente 

decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticada com sequelas no seu ombro esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%. Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 
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documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do seu 

ombro esquerdo, quantificada em 50%, assim se inferindo do laudo médico 

já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a 

perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão no caso 

em tela é parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização por danos morais. Referente à proibição da requerida 

de comunicar-se com a parte autora extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se 

esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese 

descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada nos autos. Ademais, 

cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em 

litigância de má-fé exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, 

que à parte tenha sido dada oportunidade de se defender e, por último, 

que a conduta tenha trazido prejuízo à parte adversa, consoante se 

observa dos seguintes julgados: “Para a condenação em litigância de 

má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: 

que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente 

elencadas no art. 17 do CPC; que a parte tenha sido oferecida 

oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte 

prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 146/136 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO 

– CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – 

Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada em litigância 

de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam, 

que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses taxativas 

elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que tenha sido 

oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta resulte 

algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé processual 

e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível a 

condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, tanto que a ação foi julgada 

procedente, não há que se falar em litigância de má-fé. Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Yasmine Eduarda 

dos Santos Carvalho, representada por sua genitora Josiane Vieira dos 

Santos na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de 

Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (hum mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

deixando, porém, de condená-la em danos morais. Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do §§ 8º e 

2º, do art. 85, do CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em 

conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014437-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MAICON DE OLIVEIRA NOBRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, GEOVANI MAICON DE OLIVEIRA NOBRE, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face da 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 06 de 

fevereiro de 2018, sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 
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incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Relata ter sofrido fratura na mão direita, nos 

testículos e no pênis, fazendo jus ao pagamento da indenização por 

invalidez, nos termos da Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

documentação necessária ao processamento administrativo, bem como a 

ausência do laudo do IML, pugnando, por isso, pela extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, 

diz inexistir prova da invalidez, tampouco do nexo causal entre a lesão 

descrita e o acidente de trânsito, enfatizando ser imprescindível a 

realização de perícia médica para constatação/quantificação da invalidez. 

Em caso de condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela 

de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir 

da citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso 

(Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento da preliminar 

arguida e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do pedido. Pede, 

ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária 

conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, 

nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos 

da inicial. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem acerca do laudo peridiscal, no qual foi 

apurada lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. As partes não se 

opuseram à perícia médica. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da lide, na ausência de requerimento administrativo/não 

exaurimento da via administrativa e do laudo do IML. No que tange ao 

pedido de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, 

assinale-se não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, consta nos autos o pedido/protocolo 

administrativo e, ainda, que não fosse assim, isso não ensejaria a extinção 

da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, 

tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo do IML, tendo em 

vista que o referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento 

da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de indenização 

administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a 

realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no 
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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). Por essas razões, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

no seu punho, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, 

sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial 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, 

impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso 

em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as 

funções do seu punho, quantificada em 25%, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar corresponde a 25%, logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Giovani Maicon de Oliveira na Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta 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). Quanto à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, cumpre assinalar que 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 
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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). Desse modo, 

condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo 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 de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036669-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. B. (AUTOR(A))

ELAYNE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, GABRIEL DE SOUSA BRUGNOLI, menor, representado por sua 

genitora Elayne Cristina Ferreira de Sousa, ambos qualificados nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de 

Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, sofreu um acidente no dia 20.8.2018 que o incapacitou para as 

ocupações habituais, segundo atestam os inclusos documentos. Diz ter 

sofrido politrauma, polifratura e traumatismo craniano encefálico, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. 

Sustenta a legitimidade passiva da seguradora, conforme lista SUSEP, 

pugnando pela procedência do pleito, bem como que a comunicação entre 

as partes só ocorra mediante o processo, requerendo a inversão do ônus 

da prova, além dos danos mais suportados por conta da negativa 

administrativa. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre o 

valor da causa, caso o direito reconhecido não ultrapasse a metade do 

máximo indenizável ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC, além dos 

danos morais suportados no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Ao final, para fins de prequestionamento em caso de indeferimento da 

justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade 

da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 

1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da requerida. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo 

as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta no percentual de 10% (dez por cento). O requerente 

concordou com o resultado da perícia. O requerido não contestou o pleito, 

tampouco manifestou-se sobre o laudo pericial. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público foi parcialmente favorável ao pagamento da indenização. 

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. Assinale-se, de início, que o 

requerido Porto Seguro, apesar de citado e de ter comparecido à 

audiência de conciliação, não contestou o pleito, o que faz presumir 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela requerente, nos termos 

do art. 344 do Código de Processo Civil. Independentemente da revelia ora 

reconhecida, 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 aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 
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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 o requerido é o que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. 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. Os documentos trazidos para o 

processo demonstram a ocorrência do sinistro, bem como a lesão sofrida 

pela parte requerente, cumprindo anotar, quanto ao boletim de ocorrência, 

que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável 

a sua apresentação 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 a parte 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. De igual forma, não é imprescindível o laudo do IML para o 

ajuizamento da ação porque tal documento 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). Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em documentos 

médicos, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte 

requerente, diagnosticado com lesão na estrutura craniofacial, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada no Id. 

19018678 – p. 3-4, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada em 10% (dez por cento). Nesse contexto, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte requerente decorre de acidente de trânsito, 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). No caso em apreço, a parte 

requerente teve afetado de forma parcial estrutura de seu crânio, 

quantificada em 10%, conforme já mencionado. De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as lesões de órgãos e estruturas 

craniofaciais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro peritoneais, 

cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem 

autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital 

corresponde a 100% (cem por cento). Logo, considerando que a lesão no 

caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 10% (dez por cento), 

revela-se justa e adequada a fixação de 10% de 100%, do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta 

reais). Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a parte 

autora extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma 

vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora 

em sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, 

sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo 

salientar que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão 

deverá ser discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a 

pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na residência 

da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre 

salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, não 

caracteriza o abalo moral sustentado pela parte demandante, uma vez que 

não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelo autor, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de recurso 

especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo 

julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Gabriel de Sousa Brugnoli, representado por sua genitora Elayne Cristina 

Ferreira de Sousa na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c 

Pedido de Danos Morais proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 

(hum mil, trezentos e cinquenta reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de condená-la em danos 

morais. Quanto à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, cumpre assinalar que 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 
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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). Desse modo, 

condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo 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 decorrido o prazo para as 

contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os devidos 

fins (art. 1.010, § 3º, CPC). P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013848-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, GILDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, sofreu um acidente no dia 17.11.2016 

que o incapacitou para as ocupações habituais, segundo atestam os 

inclusos documentos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir. 

Diz ter sofrido fratura da perna esquerda, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. Ao final, 

para fins de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça 

gratuita, seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, 

da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados documentos. A requerida 

apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a necessidade de 

inclusão ao polo passivo da Seguradora Líder, bem como a extinção do 

feito por não ter a parte requerente instruído a inicial com laudo médico do 

Instituto Médico Legal e, no mérito, a improcedência dos pedidos, com o 

argumento de que a parte requerente já foi indenizada administrativamente 

no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Em impugnação à contestação, a autora reitera os termos da 

inicial e pugna pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a 

fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85, do CPC. Posteriormente, foi convertido o 

julgamento em diligência, para a Central de Conciliação regularizasse a 

juntada do laudo pericial. Intimadas para se manifestarem sobre o laudo, 

as partes não se opuseram ao resultado obtido no laudo. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, consistentes 

em inclusão no polo passivo da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A e ausência do laudo do IML. Assinale-se, quanto à primeira – 

inclusão no polo passivo da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A – que não há nenhum óbice à inclusão voluntária da referida 

seguradora no polo passivo da demanda, uma vez que foi autorizada pela 

Superintendência de Seguros Privados a operar com seguros de danos e 

de pessoas, especializada em seguro DPVAT, em todo o território 

nacional, inclusive ratificando sua função como entidade líder dos 

consórcios de que trata o art. 5º, da Resolução n. 154/2006, assim se 

inferindo da seguinte redação: “Art. 1° Conceder à SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., com sede social na cidade 

do Rio de Janeiro – RJ, autorização para operar com seguros de danos e 

de pessoas, especializada em seguro DPVAT, em todo o território 

nacional.” “Art. 2° Ratificar que a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. exerce a função de entidade líder dos 

consórcios de que trata o art. 5° da Resolução CNSP Nº 154, de 8 de 

dezembro de 2006. (Portaria SUSEP N. 2.797/2007).” Assinale-se que se a 

requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais objetivasse a alteração do 

polo passivo para inclusão da Seguradora Líder, isso não seria possível 

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, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Logo, 

tendo a parte autora optado por litigar com a requerida, não há que se 

falar em inclusão da Seguradora Líder ao polo passivo. Quanto à segunda 

preliminar -– juntada de laudo do IML – , 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). Assim, AFASTO as preliminares. 

Registre-se, de início, quanto à pretendida aplicação, neste caso, do 

princípio da dinamização do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, 

do CPC, cumpre anotar que não se aplica na hipótese vertente as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 
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IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte requerente. Melhor explicando, as 

partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica do requerente, mostra-se imperiosa a 

inversão dos ônus probatórios, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica requerida pela parte autora, o que 

ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. No 

caso em estudo, conforme demonstram os documentos anexados aos 

autos, a própria requerida reconheceu o pleito administrativamente, 

pagando a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) tida como equivalente à extensão do dano sofrido 

pela parte requerente, o que é contestado por este, que afirma ainda 

existir uma diferença a receber. Havendo, como se vê, reconhecimento 

administrativo do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela 

parte requerente, indispensável se torna outros comentários acerca da 

matéria, impondo-se apenas aquilatar sobre a existência ou não da 

diferença pleiteada. Os documentos anexados aos autos demonstram que 

o requerente sofreu um acidente de motocicleta, resultando em fratura do 

seu membro inferior esquerdo, o que foi confirmado pela perícia judicial 

realizada, que diagnosticou a existência de incapacidade parcial e 

permanente na estrutura do seu membro inferior esquerdo, quantificada 

em 50% (cinquenta cinco por cento – Id. 24569460). Nesse contexto, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo da perícia médica judicial, que 

diagnosticou lesão parcial incompleta, quantificada em 50%, que sequer 

foi contestada pela requerida, nenhuma dúvida resta quanto ao direito da 

parte requerente ao recebimento da verba correspondente, impondo-se, 

por isso, a aferição do quantum efetivamente devido, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores corresponde a 70% 

(setenta por cento), Logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 50% (cinquenta por cento), revela-se 

justa e adequada a fixação de 50% de 70%, do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). 

Contudo, conforme demonstrado nos autos, o requerente já recebeu 

administrativamente a quantia de R$ R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), superior, portanto, ao valor devido e apurado 

neste processo, impondo-se, por isso, a improcedência do pleito. Diante 

do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Gildo de 

Oliveira proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 

(mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade 

deferida, nos termos do art. 98, § 3º, CPC. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, arquive-se 

o processo com baixas e anotações. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior para os 

devidos fins (§ 3º, do art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035337-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SUELLEN BARROS 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))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, BENEDITA SUELLEN BARROS DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 
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direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

19.2.2017 sofreu um acidente fraturando o ombro, provocando-lhe 

invalidez permanente, conforme atestam os inclusos documentos médicos, 

fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com 

redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Invoca a aplicação da teoria da 

dinamização do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do Código de 

Processo Civil, com a inversão do ônus da prova. Requer o 

processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de documentação 

necessária ao processamento administrativo, enfatizando que a parte 

requerente nunca compareceu à sucursal para requerer a indenização 

nas vias administrativas, pugnando, por isso, pela extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, 

assevera que a parte autora não comprova o seu direito indenizatório, 

tendo em vista que não juntou o laudo do IML, não havendo prova de que 

as lesões decorreram de acidente veicular, tampouco da invalidez. 

Sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, em caso de 

procedência do pleito, diz que a condenação deverá ocorrer após essa 

comprovação da invalidez, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de 

Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas 

n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares 

arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos 

juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação resultou inexitosa e as partes 

saíram intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual que atestou a incapacidade parcial incompleta 

da parte requerente, diagnosticado com lesão em ombro direito, 

quantificada em 50% (cinquenta por cento). 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, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise das preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto 

à primeira – alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, 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 

segunda preliminar – ausência de interesse de agir por falta de 

requerimento administrativo –, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, 

quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 

824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, a parte autora, ao contrário do alegado, 

junta aos autos o protocolo/pedido administrativo e, mesmo que não o 

tivesse feito, isso não ensejaria a extinção da demanda, como pretendido, 

pois o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 
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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). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis, não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. 

Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica do requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, 

inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à perícia médica 

requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da requerida 

de imprescindibilidade do boletim de ocorrência elaborado pela própria 

autoridade policial vários dias após a ocorrência do sinistro por 

informações de terceiros, cumpre salientar que, para fins de pagamento 

de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação do referido 

documento quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o autor se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no boletim de ocorrência, 

constatando-se as lesões sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de 

tal tese argumentativa. Quando à sustenta imprescindibilidade do laudo 

pericial emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, cumpre anotar que tal 

argumento não prospera porque o referido laudo só é necessário para o 

pagamento do sinistro na via administrativa, mas jamais para o ajuizamento 

de ação judicial, assim se conferindo do aresto a seguir transcrito: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 
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11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Vê-se, desse julgado, que, tendo 

sido realizada perícia judicial, mostra-se desnecessária a juntada de laudo 

médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, não se sustentando, por 

este fundamento, os argumentos da ré. Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial, em laudos e 

prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela ré, demonstram, à 

saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela parte autora no acidente 

noticiado nos autos, o que foi constatado por perícia médica judicial, que 

diagnosticou o autor com lesão em ombro direito, quantificada em 50% 

(cinquenta por cento). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial da parte autora 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 as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 50% 

(cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Benedita Suellen 

Barros de Oliveira na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT 

em face de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos) – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a também 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$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 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 apresentação das 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, 

CPC). P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020458-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE NUNES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, LAURIANE NUNES DA SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 16.5.2017 sofreu um 

grave acidente de trânsito, que lhe ocasionou lesões que a incapacitaram 

permanentemente para as funções habituais, conforme atestam os 

inclusos documentos, devendo, por isso, ser indenizado na forma prevista 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o 

processamento da ação para, ao final, após realização da perícia para 

apuração do grau de incapacidade, condenar a requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 

6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da requerida. A requerida apresentou contestação, 

sustentando, preliminarmente, a necessidade de inclusão ao polo passivo 

da Seguradora Líder, sustentando, ainda, a ausência de requerimento 

administrativo, pugnando, por isso, pela extinção do feito sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e, no mérito, a improcedência 

dos pedidos, com o argumento de que a requerente não logrou êxito em 

comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A peça de defesa foi 

impugnada. Em despacho saneador, as preliminares foram afastadas, bem 

como ordenada a realização de perícia médica judicial, que se realizou, 

tendo o laudo sido conclusivo no sentido de que a parte requerente 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta por lesão neurológica 

avaliada em 10% e lesão no dedo da mão direita avaliada em 75%. As 

partes não se opuseram ao resultado obtido no laudo. É o relatório. 

Decido. Tendo as preliminares sido afastadas em despacho saneador e 

não havendo necessidade de produção de outras provas (art. 355, I,CPC), 

impõe-se a análise do mérito, o que ora se passa a fazer, assinalando-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 
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e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte requerente. Melhor explicando, as 

partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica 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 imprescindibilidade do boletim de 

ocorrência elaborado pela própria autoridade policial, 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 a parte requerente se submeteu a atendimento 

médico exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de 

atendimento, bem como as lesões sofridas, impondo-se, assim, o 

afastamento de tal tese argumentativa. Os documentos anexados aos 

autos, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram, à saciedade, 

a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente, diagnosticada com 

as seguintes lesões parciais e incompletas, com suas quantificações, 

conforme confirmação em “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” (Id. 

22863531): lesão neurológica 10% e lesão no dedo da mão direita 75%. 

Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso 

em apreço, a requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as 

funções neurológicas: 10% e no dedo da mão direita: 75%. De acordo com 

a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou 

funcionais correspondem a 100% e 10%, logo, considerando que as 

lesões no caso em tela foram quantificadas em 10% e 75%, 

respectivamente, mostra-se justa e adequada a fixação da indenização 

em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), que corresponde à somatória das lesões: neurológica: 10% de 

100% (R$ 1.350,00) e dedo da mão: 75% de 10% (R$ 1.012,50). Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Lauriane Nunes da 

Silva na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza 

da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

apresentação das 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. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001691-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO DELGADO (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))

 

Tendo em vista o não comparecimento à perícia designada no feito, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o 

regular andamento ao feito, sob pena de extinção, bem como, trazer aos 

autos, endereço atualizado da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006353-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAICO FREITAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial juntado ao feito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002842-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE OLIVEIRA SABARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (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))

 

Tendo em vista o não comparecimento da parte autora à perícia designada 

no feito, procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

promover o regular andamento ao feito, sob pena de extinção, bem como, 

trazer aos autos, endereço atualizado da parte requerente, para que se 

proceda sua intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042628-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

LARA BARBOSA DA FONSECA OAB - ES23848 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAINIERI COMELLI (EXECUTADO)

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a distribuição da 

carta precatória expedida no feito, bem como, posteriormente, comprovar 

sua distribuição no feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038607-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JESUS 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:

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

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

proposta de honorários periciais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012608-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001822-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DAMASCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

proposta de honorários periciais, e, no mesmo prazo, recolher a quota 

parte que lhe compete.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033731-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATISTA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REQUERIDO)

DAYCO POWER TRANSMISSION LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL PAVAN OAB - SP168638 (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

nova proposta de honorários periciais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006473-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PEREIRA 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

proposta de honorários periciais, em havendo concordância, proceder ao 

recolhimento do valor, nos termos da decisão proferida no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000810-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEREIRA QUEBIM (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))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

proposta de honorários periciais, em havendo concordância, proceder ao 

recolhimento do valor, nos termos da decisão proferida no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021981-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA DE SIQUEIRA (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))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

proposta de honorários periciais, em havendo concordância, proceder ao 

recolhimento do valor, nos termos da decisão proferida no feito.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032828-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FELIX MARTINS DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/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 das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

proposta de honorários periciais, em havendo concordância, proceder ao 

recolhimento do valor, nos termos da decisão proferida no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020175-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NICACIO CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-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))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

proposta de honorários periciais, em havendo concordância, proceder ao 

recolhimento do valor, nos termos da decisão proferida no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003734-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BATISTA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

proposta de honorários periciais, em havendo concordância, proceder ao 

recolhimento do valor, nos termos da decisão proferida no feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010791-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

proposta de honorários periciais, em havendo concordância, proceder ao 

recolhimento do valor, nos termos da decisão proferida no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001851-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI DIAS DE OLIVEIRA (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 da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção, trazendo aos autos endereço 

atualizado da parte requerente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019955-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCARDINI CANDIA & BRESSANE ADVOGADOS S/S (AUTOR(A))

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT6485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

proposta de honorários periciais, em havendo concordância, proceder ao 

recolhimento do valor, nos termos da decisão proferida no feito.

Intimação 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)

 

Certifico que, designo o dia 14/05/2019, 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.

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

 

Vistos, Nesta Execução de Titulo Extrajudicial, a parte exequente vem aos 

autos anexar um comprovante de pagamento alegando ser o recolhimento 

das custas processuais, todavia, verifica-se que o pedido formulado no Id 

9609515, vem desacompanhado da Guia de Recolhimento emitida pelo 

Tribunal de Justiça/MT, impossibilitando a conferencia do recolhimento, 

posto que, não há como saber se o valor recolhido corresponde com o 

valor atribuído na guia emitida para o presente processo, conforme dispõe 

o Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016. Dessa forma, 

intime-se pela segunda vez, a parte exequente, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a Guia de 

recolhimento das custas, para posterior conferencia e prosseguimento do 

feito, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 290 do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 
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Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010456-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. P. D. S. (AUTOR(A))

IZABEL ROCHA 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))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

retorno dos autos da 2ª instância.

Intimação 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))

 

Certifico que, designo o dia 23/10/2019, às 09:04 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037812-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 11/12/2019, às 14h.15.min 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: 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))

 

Certifico que, designo o dia 23/10/2019, às 09:52 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Certifico que, designo o dia 04/02/2020, às 08:00horas, 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: 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))

 

Certifico que, designo o dia 28/03/2019, às 09:20 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 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)

 

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: 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)

 

Certifico que, designo o dia 25/05/2020, 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-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))

 

Certifico que, designo o dia 19/11/2019, às 13h.30.min Horas, para 
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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: 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))

 

Certifico que, designo o dia 03/12/2019, às 14h.30.min 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-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))

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))

 

Certifico que, designo o dia 19/08/2019, 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: 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))

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 12h30min 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: 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))

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 13h00min 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: 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))

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, às 10:56 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: 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)

 

Certifico que, designo o dia 27/01/2020, às 10:30horas, 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: 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))

 

Certifico que, designo o dia 20/02/2019, às 11:28 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: 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))

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2019, às 08:16 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: 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:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 13h45min 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: 1022118-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação das partes para, no dia 29/10/2019 às 

08:30 horas, para realização da perícia, na Clínica da Mulher, sito Rua “G”, 

nº 10, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá-MT, nas imediações da TV Gazeta, onde 

deverão comparecer o requerente e os assistentes técnicos indicados 

pelas partes. Telefones para contato: 30523072, 36423020 e 92813137.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004627-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANES DE CAMPOS (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

 

( C) 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, 05 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004705-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOARES (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. 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, 05 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004585-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARCOS OLIVEIRA DE SOUZA (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, 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, 
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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, 05 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004684-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEILIANE DA 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)

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 05 de Fevereiro de 

2020, visando receber a indenização do seguro DPVAT, conforme 

documento anexado nos autos no Id 28863424. 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, 05 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004685-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-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 financeira. Posto 

isso, fundamentado no que dispõe o artigo 321 e 99, § 2º 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. 

Cuiabá-MT. 05 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004606-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO 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)

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. Cuiabá-MT, 05 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004588-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA DIAS DE SANTANA (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 
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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, 05 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004653-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IARA KETLLY REI DE CARVALHO (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 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, 05 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004669-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMA DE DEUS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-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, 05 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002027-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTOVAO ARANTE GONSALVES (EXEQUENTE)

IZAURA TIAQUI TANAKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCITY TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos. Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença (redistribuído de 

outro Juízo pela decisão lançada no Id 28190172), originário dos autos do 

processo físico nº 1411- 94.2008.811.0041 - código n. 32856, que tramita 

nesse juízo. A Lei n. 11.232/05, modificou o procedimento da execução 

dos títulos judiciais, passando esta, a correr nos próprios autos, como 

cumprimento de sentença, e não mais como processo autônomo. E, de 

acordo com o artigo 3º da Portaria nº295/2016-PRES, de 23 de maio de 

2016, que implantou o Sistema Processual Judicial Eletrônico - PJE nas 

Varas da Comarca de Cuiabá, todos os incidentes relacionados a 

processos que tramitam fisicamente deverão tramitar fisicamente, até o 

seu arquivamento, in verbis: Art. 3º.As ações protocoladas de forma 

física até as 12h00 do dia 11-7-2016, incluindo seus incidentes, tramitarão 

de forma física até seu arquivamento. (grifei). Em caso semelhante, o 

Tribunal de Justiça do Estado, já decidiu a respeito: AGRAVO INTERNO – 

Nº 1004004-27.2016.8.11.0000, em 06/02/2017. Ante ao exposto, 

intime-se o patrono exequente acerca da inviabilidade do recebimento da 

presente Execução pelo Processo Eletrônico Digital – PJE, bem como, para 

no prazo de 05 (cinco) dias adotar as providências cabíveis para 

materialização e protocolamento do presente pedido de Cumprimento de 

sentença dentro do processo de origem em trâmite neste juízo. Decorrido 

o prazo, arquivem-se imediatamente o presente feito, com as baixas de 

estilo. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de 

Fevereiro de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057901-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEARA ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANTOANI E MANTOANI LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Monitória, redistribuída pela decisão 

lançada no Id 27619967, sem o recolhimento das custas processuais. Não 

havendo pedido de gratuidade a ser analisado, intime-se a parte 

requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

anexando no feito a Guia de recolhimento das custas 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 

feitos que tramitam no PJE/MT, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

encontra-se 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 concluso. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de Fevereiro 

de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004648-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VALVASSORI (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):

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. Cuiabá-MT, 05 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003080-48.2020.8.11.0041

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:

CLEUDIA PEREIRA FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( ( C) Vistos, Trata-se de Ação Monitoria onde a parte autora vem aos 

autos emenda o pedido, comprovando o recolhimento das custas 

processuais. Estando o feito instruído com prova escrita (Contrato), sem 

eficácia de Título Executivo tem-se em tese, por satisfeito, o requisito da 

Ação Monitória - artigo 700, caput do CPC. Posto isso, recebo o pedido 

formulado pela parte requerente no Id 28642737, para emenda do pedido 

inicial. 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, 05 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004595-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA FELIX 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) Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório 

– DPVAT, onde a parte requerente pretende o prosseguimento do feito, 

afirmando que E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou 

posicionamento de que havendo comprovações inequívocas da conduta 

desidiosa da ré, os documentos anexados nos autos são suficientes para 

afastar a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação. No presente caso, constata-se a tentativa da 

postulação administrativa (Id 28830904), junto a SUSEP. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

e a orientação do Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário 

n.631.240, estando o pedido instruído com os documentos indispensáveis, 

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. 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-mai l :  central .capi ta l@t jmt . 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. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de Fevereiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059045-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA VILELA (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):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, A parte autora em manifestação vem informar que decorreu o 

prazo para a parte requerida pagar a indenização DPVAT, alegando que 

não recebeu nenhum valor quanto ao seguro obrigatório, ao final requer o 

prosseguimento do feito. Constatado no caso, o decurso de mais de trinta 

dias desde o protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem 

ser atendido, conforme informação prestada pela parte autora, defiro o 

pedido de prosseguimento do feito requerido no Id nº 28678622. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor da 
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secretaria, que agende data para realização de 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 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. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060626-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILHO RODRIGUES DA CRUZ (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):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, A parte autora em manifestação vem informar que decorreu o 

prazo para a parte requerida pagar a indenização DPVAT, alegando que 

não recebeu nenhum valor quanto ao seguro obrigatório, ao final requer o 

prosseguimento do feito. Constatado no caso, o decurso de mais de trinta 

dias desde o protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem 

ser atendido, conforme informação prestada pela parte autora, defiro o 

pedido de prosseguimento do feito requerido no Id nº 28678613. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor da 

secretaria, que agende data para realização de 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 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. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056999-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA SALES (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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, A parte autora em manifestação vem informar que decorreu o 

prazo para a parte requerida pagar a indenização DPVAT, alegando que 

não recebeu nenhum valor quanto ao seguro obrigatório, ao final requer o 

prosseguimento do feito. Constatado no caso, o decurso de mais de trinta 

dias desde o protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem 

ser atendido, conforme informação prestada pela parte autora, defiro o 

pedido de prosseguimento do feito requerido no Id nº 28606573. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor da 

secretaria, que agende data para realização de 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 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. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003089-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GARCIA LOBATO SIQUEIRA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( C) Vistos, Trata-se de Ação Monitoria onde a parte autora vem aos autos 

emenda o pedido, comprovando o recolhimento das custas processuais. 

Estando o feito instruído com prova escrita (Contrato), sem eficácia de 

Título Executivo tem-se em tese, por satisfeito, o requisito da Ação 

Monitória - artigo 700, caput do CPC. Posto isso, recebo o pedido 

formulado pela parte requerente no Id 28641926, para emenda do pedido 

inicial. 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, 05 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023119-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

CREUSA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

FERNANDA LEITE DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE OAB - DF24923 (ADVOGADO(A))
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GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO OAB - DF20334 (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: 1038550-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALLISSON RODRIGO 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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 24398341.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038509-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VIEIRA RODRIGUES (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.27282927.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038790-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LIMA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 28543882.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024974-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID BARTOLOMEU 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))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.28666495.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083862 Nr: 3391-95.2016.811.0041

 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: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA CRISTINA DA SILVA PIRES, WALTER 

BENEDICTO RIBEIRO PIRES, JOANIL MARGARETH DA SILVA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN DE AZEVEDO MAIA - 

OAB:23.947/GO, RODRIGO MARÇAL VIEIRA E SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14.847/MT

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação de fls. 424/438 

interposto nos autos. No ensejo, faço a intimação da parte Apelada para, 

no prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121799 Nr: 19572-74.2016.811.0041

 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: JOANA DIVINA MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação de fls. 183/189 

interposto nos autos. No ensejo, faço a intimação da parte Apelada para, 

no prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075689 Nr: 57785-86.2015.811.0041

 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: OAZIR FRANCISCO EL HAGE JUNIOR, THAMY CRISTINA 

BARROS RIBEIRO EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA CUIABA III 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação de fls. 354/402 

interposto nos autos. No ensejo, faço a intimação da parte Apelada para, 

no prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078417 Nr: 484-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

MARCO AURÉLIO M. MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 487, I c/c artigo 701, §2º do 

CPC, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA para o fim de declarar 

constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito do Autor 

representado pela Nota Fiscal de fls. 22 e pelos cheques nº 000023 e 

000024 no valor total de R$ 39.091,17 (trinta e nove mil e noventa e um 

reais e dezessete centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada 

título (artigo 52, II da Lei 7.357/85). Libere-se a caução prestada à 

fl.99.CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, 

prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523,§1º e 

seguintes do CPC. CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85 do CPC.Diante 

da penhora no rosto dos autos de fls. 172/173, determino a expedição de 

OFICIO à 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Processo nº 

1022615-02 .2016 .8 .11 .0041)  pa ra  c i ênc ia  da  p resen te 

sentença.Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a 
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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, 04 de fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10635 Nr: 11102-50.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oswaldo Takashi Toyama, ÁLVARO RIZZARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLICÉLIA ATAIDES DA SILVA PONCIONI, 

WAGNER ATAÍDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE APARECIDA TESSARO - 

OAB:2441-OAB/MT, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT, VANESSA 

KLASS SARAGIOTTO - OAB:OAB/MT 7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360B, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:OAB/MT 6079, PAULA 

GOMES DE SOUZA PRIETO - OAB:22531/O

 ANTE O EXPOSTO, como o título executivo objeto da presente execução 

encontra-se formal e materialmente regular, REJEITO a EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, reconhecendo os Excipientes WAGNER ATAIDES 

DA SILVA e OLICELIA ATAIDES DA SILVA como litigantes de má–fé e por 

consequência, CONDENO solidariamente ao pagamento de multa de 1% 

(um por cento) e indenização de 20% (vinte por cento), ambas sobre o 

valor atualizado da causa.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 para apresentar o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 05(cinco) dias e requerer o que de direito para prosseguimento 

da execução.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 03 de fevereiro de 

2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143865 Nr: 269-94.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAS VITÓRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:25430, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FARIAS GOMES - 

OAB:2640

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 158/159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224151 Nr: 31630-95.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO TREVISAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

TATIANA REZENGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 244/245.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908770 Nr: 36024-33.2014.811.0041

 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: LUIS CLAUDIO JAQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TME - TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE 

ENERGIA S/A, ETEM - EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO 

MATO GROSSO S/A, NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:16.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, JULIANA BRUSCHI MARTINS - OAB:257680, 

MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261, MURILO DA SILVA FREIRE 

- OAB:12420/SP, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:98.709/SP, PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - OAB:158029, 

RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:OAB/MT 3844, RICARDO 

MARTINEZ - OAB:149028

 Certifico que, tendo em vista, a carga equivocadamente enviada na data 

de 19/12/19, fato este que prejudicou a vista dos autos referente a 

intimação de fls. 595, procedo novamente a intimação, nos seguintes 

termos: Procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do recurso de apelação de fl. 579/594, bem como, 

procedo intimação da parte requerida para, no mesmo prazo, 

manifestar-se acerca do recurso de apelação apresentado às fls. 

596/629.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765986 Nr: 18726-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PISSANTI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BARBOSA LIMA, JOSÉ PAULO LEITE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

OAB:12.120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES S. ORIONE 

E BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE 

E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 Certifico que conforme as fls. 204/212 referente a carta precatória 

encaminho as informações para ciência das partes sobre a primeira praça 

do leilão eletrônico na data 17/02/2020 às 13:30 horas e a segunda praça 

em 21/02/2020 às 13:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354049 Nr: 24413-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIL LARROYED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE CASTRO 

FONSECA DA CUNHA - OAB:45.861/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082

 Certifico que, encaminho intimação da parte Executada para, no prazo 

legal, manifestar-se acerda da petição de fl. 181.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712291 Nr: 5453-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DE QUADROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT, SILVANA BERTANI - OAB:7828-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo de 05 dias, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos da Contadoria Judicial, sob 

pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721619 Nr: 17125-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON PROCOPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8.909, JULIANA ZAFINO IZIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 71/72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163425 Nr: 37296-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZARAHEMLA FUZINATO - ALPHA E.V.S, 

ZARAHEMLA FUZINATO, IVANICE ALBONETE OLIVEIRA, LEUVANIR 

XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que encaminho intimação do autor para no prazo legal dar 

prosseguimento no feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317274 Nr: 20606-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIAGUÁS HOTÉIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DONIZETE FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909-B

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 398/399.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021233 Nr: 32551-05.2015.811.0041

 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: HELENIR RESENDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8360

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação de fls. 291/414 

interposto nos autos. No ensejo, faço a intimação da parte Apelada para, 

no prazo legal, contrarrazoar o referido recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225485 Nr: 32824-33.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYLON DAVID NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIVANIR MARCELO 

DE PIERI, para devolução dos autos nº 32824-33.2005.811.0041, Protocolo 

225485, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059973-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARIA PRADO CRUZ SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLENE BARBOSA FERREIRA OAB - MT23117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

CARLOS ALEXANDRE ZEPSON - SEMINOVOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº 1059973-93.2019.8.11.0041 (P) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aventada por ROSANA MARIA PRADO 

CRUZ SERRA em desfavor de CARLOS ALEXANDRE ZEPSON 

SEMINOVOS e BV FINANCEIRA S/A, aduzindo em síntese ter adquirido do 

1º Requerido em 11/05/2019 um veículo seminovo, modelo PEUGEOT 208, 

ACTIVE PACK, ano/modelo 2014/2014, pelo valor de R$ 36.074,64 (trinta e 

seis mil, setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), mediante 

financiamento bancário com a 2ª Requerida. Relata que nas primeiras 

semanas de uso o automóvel apresentou defeitos no ar condicionado, 

tendo sido efetuado o reparo naquela ocasião, contudo, no mês de 

agosto/2019 quando seu filho realizava uma viagem no trajeto de 

Curitiba/PR para Cuiabá/MT o veículo “ferveu” acusando defeito de 

“pressão de óleo no motor baixa” diante da ausência de condições de 

tráfego foi necessário guinchá-lo, sendo que ao chegar à oficina foi 

constatado problema na bomba de óleo do carro bem como do interruptor 

de óleo, cujas despesas com a substituição das peças e mais do filtro de 

óleo, óleo do motor, mangueira de saída da caixa d'água, braçadeira, mais 

2 (dois) aditivos, mais a mão de obra custaram o montante de R$ 1.055,00 

(um mil e cinquenta e cinco reais). Discorre que após isso o carro voltou a 

ferver, e ao procurar uma oficina especializada foi realizada a troca da 

válvula termostática pois a que estava não era compatível com o carro, a 

qual havida sido trocada no primeiro reparo pela Requerida, custando à 

Requerente o montante de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). Assevera 

que o carro voltou a apresentar problema de aquecimento e por isso levou 

o bem à uma oficina especializada em Peugeot, e após o diagnóstico 

eletrônico foi necessária a troca do relé, fusíveis e sangria do sistema de 

arrefecimento, no importe de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). 

Defende ter tentado de todas as formas buscar uma solução para o 

problema junto a revenda do automóvel, todavia, este recusa-se efetuar a 

troca do motor, sugerindo uma reforma parcial, o que não foi aceito, 

estando o veículo parado há aproximadamente dois meses sem condições 

de trafegar. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para o fim 

de compelir a parte Requerida arcar com o custo de um veículo reserva ou 

do reparo integral do motor do veículo. No mérito, pugna pela condenação 

da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais e na 

obrigação de fazer consubstanciado na substituição do produto por outro 

equivalente ou de qualidade superior, ou pela devolução de todos os 

valores pagos pelo veículo viciado, alternativamente, seja a Ré compelida 

ao pagamento do valor integral da quantia para conserto do bem. DECIDO 

O pedido de tutela antecipada formulado na exordial deve ser 

compreendido como tutela de urgência, conforme 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. In casu, há que se ter em mente que o veículo 

adquirido pela parte Autora possuía por ocasião da negociação em torno 

de 04 anos de uso, o que faz presumir que a ação do tempo já poderia ter 

desgastado substancialmente os seus componentes, todavia, mesmo em 

se tratando de veículo usado, cujo o desgaste natural é esperado, no 

momento em que este é vendido, o mínimo que deve ser esperar é que 

seja garantida a finalidade de utilização – ou seja, a finalidade para a qual 

é destinado o bem em questão. Demais disso, a tutela jurisdicional 

almejada encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor, 

notadamente em face da natureza da relação jurídica discutida e da 

subsunção das partes aos exatos conceitos de consumidor e fornecedor, 

respectivamente previstos nos artigos 2º e 3º do diploma consumerista, 
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recaindo, assim, sobre o vendedor do automóvel a responsabilidade 

objetiva pelos vícios de qualidade do bem, conforme preconizado no artigo 

18 daquele Códex. Outrossim, a empresa demanda realiza esse tipo de 

comercialização de forma habitual, possuindo total conhecimento técnico 

sobre as condições dos veículos comercializados, incumbindo a ela 

provar algumas das excludentes de ilicitude para poder se eximir da 

responsabilidade sobe eventual vício mecânico apresentado no automóvel. 

Partindo de tais premissas, os elementos de prova acostados à exordial, 

em especial os áudios juntados nos id´s 27446322 e 27446323, além do 

comprovante de guincho e das notas fiscais e orçamentos, dão conta 

nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do 

direito autoral no tocante a existência de vício oculto no motor automóvel 

por ela adquirido, bem ainda, que tais problemas mecânicos foram levados 

ao conhecimento do vendedor, o qual apesar de ter se colocado a 

disposição para solução do problema, a medida por ele sugerida (de 

substituição parcial da peça) não corresponde ao reparo necessário para 

solução definitiva do defeito constatado pela oficina mecânica 

(id.27446316 e 27446318). Destaque-se ainda que, na espécie, até 

mesmo a ausência de perícia técnica no veículo não é óbice à concessão 

da tutela, na medida em que não se encontra atrelada a juízo de certeza, 

mas a juízo de probabilidade do direito invocado pela parte, o que restou 

efetivamente demonstrado. Da mesma forma, verifico a presença do 

perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, especialmente 

considerando que o defeito apresentado no automóvel inviabiliza por 

completo sua utilização sem contar o prejuízo que o Autor já vem sofrendo 

no âmbito material e laborativo com a paralisação do seu carro para 

conserto, o que a propósito, perdura há aproximadamente 04 meses. 

Cumpre referir que diante das peculiaridades do caso concreto, inexiste 

perigo da irreversibilidade da medida de urgência (disponibilização de 

carro reserva), o qual inclusive milita em favor da parte Autora, pois não é 

razoável impor ao Consumidor experimentar ainda mais prejuízos com a 

demora no deslinde do feito. ANTE O EXPOSTO, estando devidamente 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO 

a TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a Requerida CARLOS 

ALEXANDRE ZEPSON SEMINOVOS disponibilize no prazo de 10 (dez) dias 

um veículo reserva compatível com as características do veículo da parte 

Autora até o desfecho da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento desta decisão. 

CITEM-SE e INTIMEM-SE as partes Requeridas, inclusive, para 

comparecerem à audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a 

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-mai l : 

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). Os benefícios da gratuidade da justiça já foram deferidos 

no id. 27468544. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR GONCALVES DA VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1000402-65.2017.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

26647539 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida nos ids. 15463123/15463127, 19010879/19010881, 

22085565/22085570 e 25328620/25328623, para pagamento 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 dos valores 

depositados nos ids. 15463127, 19010880, 22085567 e 25328623, em 

favor da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 

26647539. Custas remanescentes, se houver, ficarão 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: 1009026-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AURORA DA SILVA ELIAS (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

 

PJE n° - 1009026-35.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

27791585 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 27475550/27475562, 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. 27475560, em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 27791585. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010042-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLICELIA PERES MOURA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1010042-24.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

28063434 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 27801386/27801390, 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. 27801389, em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 28063434. 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009976-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1009976-44.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

28801809 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 
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Requerida no id. 28751645, 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. 28751645, em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 28801809. 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: 1000993-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1000993-27.2017.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Autora ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguro Gerais, alegando, em síntese, que foi vítima de 

acidente automobilístico, requerendo ao final a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT – do valor integral 

equivalente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Todavia, 

deferida a prova pericial no id. 19218842, a parte Autora não fora intimada 

em razão de não se encontrar no endereço informado na inicial, conforme 

correspondência devolvida no id. 25745118. No caso em comento, 

verifica-se que a inércia da parte Autora está a impedir a regular 

tramitação do processo, obstando, portanto, que se alcance o 

encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o normal 

prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela, em 

manter atualizado o endereço. Nessa perspectiva, ressai evidente o 

desinteresse superveniente da parte Requerente pelo processo, razão 

pela qual, nos termos do artigo 493 do CPC, entendo que é caso de 

extinção da ação, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI). ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do art. 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Autorizo a liberação em favor da parte 

REQUERIDA do valor depositado para pagamento dos honorários periciais 

no id. 22079891, mediante ALVARÁ, observando os dados bancários a 

ser informado. Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os casos de 

suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º 

do CPC). Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038433-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAYNER GUIMARAES MATTOS DAMIAO (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

 

PJE nº - 1038433-86.2019.8.11.0041(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. 28410211. 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: 1023488-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE CAMPOS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

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):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1023488-31.2018.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

28294465 requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25181334/25182094, 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. 

25182092, em favor da parte Requerente, a serem creditados conforme a 

conta indicada no id. 28294465. Sem custas remanescentes, tendo em 

vista o pagamento depositado no id. 26161296. 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: 1022118-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA 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)
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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 

1022118-85.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA 

ALVES, 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 06/09/2015, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando “fratura no pé”. 

Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da 

justiça gratuita, haja vista em não ter condições a suportar o ônus 

processual, a realização de audiência de conciliação com designação de 

perícia judicial, a citação da parte Requerida para apresentar defesa no 

prazo legal 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 de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da data que tomou conhecimento do acidente, qual seja o protocolo 

do processo administrativo em 18.10.2016, mais a correção monetária com 

o índice INPC a partir da data que entrou em vigor a medida provisória nº 

340/2006. 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 § 2ºdo mesmo 

códex. Despacho de id. 4330594, determinando a emenda da petição 

inicial a fim de demonstrar o beneficio da gratuidade. Requerimento de 

emenda no id. 4398757. Despacho de id. 4639640, determinando o 

prosseguimento do feito, com a realização de audiência de conciliação. 

Petição de habilitação nos autos no id. 5024631. A Requerida apresentou 

contestação id. 5782080, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, e 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. Aviso de recebimento no id. 5802433. Termo de audiência de 

conciliação id. 6693484, onde foi constatada a ausência da parte 

Requerente para o ato. Impugnação à contestação no id. 

15194830/15194861. Decisão saneadora no id. 17684989, a qual 

determinou a realização da pericia judicial. Quesitos apresentados pela 

parte Autora no id. 17769896. Depósito dos honorários periciais no id. 

18566810/18566816. A expert no id. 20038357, informa o não 

comparecimento da Autora na pericia agendada. A parte Autora no id. 

21876286, requereu o reagendamento da perícia a ser realizada. 

Correspondência devolvida no id. 25075907. A parte Autora no id. 

25776004 requereu a desistência da ação. A expert no id. 26328068, 

informa pela 2ª vez o não comparecimento da Autora na pericia agendada. 

Instada a manifestar, a parte Requerida id. 26581089, não concorda com a 

desistência formulada pela parte Autora, requer que a demanda seja 

julgada improcedente e ainda pugnou 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 

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). Com efeito, 

determinada a produção de prova pericial (id. 17684989), agendada a 

perícia (id. 20035356 e 23079139) e intimada da data designada, a parte 

Requerente se absteve de tal ato, conforme 20038357 e 23628068, 

deixando, portanto, precluir seu direito na produção de prova 

imprescindível para o recebimento do seguro DPVAT. 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 termo do artigo 487, inciso II do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito, formulado 

por EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA ALVES 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). Determino 

ainda à expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor da parte REQUERIDA, a 

título de reembolso, no caso do valor depositado no id. 18566816 uma vez 

que a realização da perícia médica não atingiu seu devido fim. Preclusa a 
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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: 1023221-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKI FERREIRA NUNES (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1023221-59.2018.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Exequente no id. 

27572725, requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Executada no id. 26439936, 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. 26439936, em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 27572725. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014610-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MELGACO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FAHIMA NARCAY MILAS OAB - MT241150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1014610-83.2019.8.11.0041(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. 27438206. 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: 1004762-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ALEXANDRA GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISAETE FERREIRA GOMES OAB - 897.343.511-68 (REPRESENTANTE)

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

 

PJE n° - 1004762-72.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente no id. 

26889894 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25570330, 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. 

25570330, em favor da parte Requerente, a ser creditado na conta 

indicada no id. 26889894. 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

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 1045607-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM TAVARES VALENTIN (REU)

WILLIAM TAVARES VALENTIN - ME (REU)

JOEL BERNADINO TAVARES (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045607-49.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora fora intimada para 

apresentar cópia legível dos documentos acostados no id. 24835022, id. 

24833580 e id. 24833579, no prazo de 15 dias (id n. 2571883). No entanto, 

colacionou aos autos os referidos documentos ainda ilegíveis (id. 

26658913, id. 26658915 e id. 26658916), o que impede de fazer análise do 

pedido de tutela de urgência. O artigo 321 do CPC estabelece que: Art. 321 

- O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos 

arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 
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a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Portanto, oportunizo a parte 

autora, nos termos do art. 321, § 2º do NCPC, a emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, para acostar aos autos cópias legíveis dos contratos 

constantes nos id. 26658913, id. 26658915 e id. 26658916, sob pena de 

indeferimento. 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: 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1009201-97.2017.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 4 de 

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: 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035280-16.2017.8.11.0041 AUTOR: SOLANGE 

ARRUDA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de abril de 2018, as 

11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho 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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1036866-88.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO JAIR 

PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de Março de 2018, as 09h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 08. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018652-49.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCIO JOSE MATEUS 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 29/09/2017, às 10h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 
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partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). 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. 

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1022916-46.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 4 de 

maio de 2017 Thiago Ottoni Azambuja Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ Sede do juízo e Informações: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, Cep:78049905, Fone: (65) 3648-6001/ 6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1020847-41.2016.8.11.0041; 

INTIMAÇÃO Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, 

impugnar a contestação no prazo de 15(quinze) dias. Cuiabá-MT, 4 de 

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.

Intimação 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))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014348-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPE GUSTAVO PEREIRA (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:

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

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031749-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILOR SEHNEM (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:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031749-19.2017.8.11.0041 AUTOR: NEILOR SEHNEM 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. nº 10265469, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 

de fevereiro de 2018, às 10h15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de Outubro de 2017. . BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006229-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO DE CAMPOS SANTIAGO (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))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026147-76.2019.8.11.0041 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 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, 5 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025807-35.2019.8.11.0041 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, 5 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012701-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI CAROLINE PEREIRA BARRETO (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 SEGUROS GERAIS (REU)

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))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no 

ID.19757225, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032143-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

OSNEI JOSE CLARO DE CASTRO OAB - 325.081.909-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

27574769, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032762-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ANGELO RODRIGUES (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))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

26757355, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024225-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO APARECIDO MUNIZ AGUIAR (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))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

22001036, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004932-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulysses Ribeiro OAB - MT5464-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT19714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C P CARDOSO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEZIA BARBOSA DA SILVA OAB - MT0013899A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação aos Embargos à Execução 

juntado no ID.28366196, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro 

da Costa Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045164-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045164-98.2019.8.11.0041 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 informar que o 

pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT e se encontra disponível para emissão das guias. 

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035815-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JAVORSKI DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REU)

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

28146582, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027015-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DE MOURA SERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

27881103, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027503-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA CAMPOS DA COSTA (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))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

27945664, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003022-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI BARBOSA DE LIMA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-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))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

27884485, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012160-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no ID. 

27981276, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015057-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CORDEIRO RODRIGUES (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 SEGUROS GERAIS (REU)

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))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no 

ID.19474015, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003844-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO FACTORING S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MACIEL DA ROCHA LINS OAB - RJ108883 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANIA LIBORIO FELICIANO MENDONCA OAB - MT7528/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003844-68.2019.8.11.0041 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, 5 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038213-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO CALHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no 

ID.28831373, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044448-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044448-08.2018.8.11.0041 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, 5 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005767-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON GONCALVES PARREIRA (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))

 

Intimo o polo ativo apresentar Impugnação à Contestação juntada no 

ID.27275008, no prazo de 15 (quinze) dias. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052725-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETINA MARTINS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1052725-76.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que já houve a citação da ré, necessário se faz a sua 

intimação para se manifestar sobre os pedidos formulados na petição de 

id. 28547414, antes de apreciá-los. Intime-se a ré através de seu patrono 

constituído para que, em 48 (quarenta e oito) horas, se manifeste sobre o 

pedido e documentos de id. 28547414/id.28550286. Decorrido o prazo, 

façam-me os autos conclusos com urgência. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016258-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODA NOVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES OAB - 882.056.651-68 (REPRESENTANTE)

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA ITAUNA LTDA (REU)

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

referente a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 

28/04/2020 10:30 - 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ - CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055720-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO DE SOUZA (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)

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

RETIFICAR a autuação do polo passivo, tendo em vista que é diverso da 

petição inicial, no prazo legal de 05 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 833549 Nr: 38948-51.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 SENTENÇA

Trata-se de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença 

proposta por DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A - VIVO, já qualificados nos autos.

Sentença de procedência à p. 209/211-v.

A executada apresentou embargos de declaração, o exequente 

apresentou as contrarrazões, sendo negado provimento aos embargos e 

aplicado multa de 2% em razão do caráter manifestamente protelatório (p. 

222).

A sentença transitou em julgado p. 224, após houve o decurso de prazo 

para pagamento voluntário p. 234.

Em seguida, as partes transigiram extrajudicialmente, sendo apresentado o 

termo de acordo aos autos, pugnando por sua homologação (p. 235/236).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório. Decido.

Primeiramente, anulo o despacho de p. 237, posto que a juntada da petição 

de p. 235/236 foi protocolado pela WEB através do Sistema PEA (Petição 

de Acordo, Id: 1417826, protocolado em: 19/08/2019 às 14:49:25).

Assim, tratando-se de direito disponível, HOMOLOGO O ACORDO PARA 

QUE SURTA SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o 

processo nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil.

Eventuais custas e despesas processuais pela executada, eis que o 

disposto no art. 90, §3º do CPC se aplica até antes da prolação de 

sentença de conhecimento. Honorários na forma pactuada.

As partes desistiram do prazo recursal. Portanto, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as cautelas legais.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893844 Nr: 25799-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES VIEIRA DE AMORIM - OAB:OAB/MT 

16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:9928/A-MT, RODRIGO NUNES - OAB:19341/A

 Nesta data expedi o alvará n° 583752-9/2020 o n°583754-5/2020 e o 

n°583757-P/2020

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040960 Nr: 42060-57.2015.811.0041

 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: VALEMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13.507-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 Nesta data expedi o alvará n°583782-0/2020

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1075107 Nr: 57565-88.2015.811.0041

 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: MARILENE ALVES FIRMINO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRON FERNANDES DIAS - 

OAB:10.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por Marilene Alves 

Firmino em desfavor de Banco Bradesco S.A, ambos qualificados nos 

autos.

 Considerando que a exequente requereu o cumprimento da sentença no 

valor de R$ 8.636,78, e a executada realizou o pagamento voluntário da 

condenação no valor de R$ 8.706,08, reconheço que a prestação 

jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação.

 Diante dessas considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

PROCEDA-SE com a transferência dos valores depósitos para a conta da 

procuradora da parte exequente (p.113), pois tem poderes especiais para 

tanto (p. 09).

 Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1096857 Nr: 9238-78.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDPM, ANGELICA DE PAULA E SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSMERI VALDUGA - 

OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos formulados na ação 

cominatória para cumprimento de obrigação de fazer c/c pedido liminar 

proposta por G. de P. M., representado por sua genitora, ANGÉLICA DE 

PAULA E SILVA MARTINS em desfavor de UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para reconhecer a obrigação da 

ré no custo dos exames CGH-Array e Pesquisa para síndrome do x-frágil 

por PCR, ficando confirmada a tutela deferida.Condeno a ré à repetição do 

indébito no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), bem como em 

danos morais na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ).Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826110 Nr: 32065-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO GNOATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO VILLA BORGHESE, FABIANE 

CARDOZO FAVRETO, SAMIRA SILVA DE SOUZA, ROGÉRIO FAVRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6.070

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 245484 Nr: 13452-64.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLIVAR FREIRE PUFAL, ANDRÉ CASTRILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, JEDER 

FREITAS SOARES, CELIA MARIA JUNQUEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - OAB:9.249/MT, JOEL 

FERREIRA VITORINO - OAB:11.115/GO, WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, ANDRE CASTRILLO - OAB:OAB/MT 852

 Vistos e etc.Trata-se de embargos de declaração opostos por José 

Eduardo de Oliveira Netto e Célia Maria Junqueira Netto em face da 

decisão de p. 236, que determinou a suspensão sine die e o arquivamento 

provisório dos autos, nos termos do §2º do art. 921 do CPC, e a partir daí 

iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§4º do art. 921 do 

CPC).Os embargantes sustentam que o feito se encontra abandonado por 

mais de 02 anos, estando apto à declaração judicial de extinção, pelo 

reconhecimento da prescrição intercorrente conforme art. 924, V, do CPC. 

Assim, requerem a revogação da decisão de p. 236, com a extinção do 

processo.Intimado, o embargado Bolivar Freire Pufal apresentou suas 

contrarrazões p. 246/247 e requereu a inclusão da Sra. Elisabete de 

Oliveira Neto no polo passivo da presente ação, determinando a sua 

citação, em razão de ser a inventariante do espólio de Jeder Freitas 

Soares.É o relatório. Decido.Primeiramente, antes de adentrar na análise 

dos presentes embargos, observo que a capa dos autos e o sistema 

apolo estão cadastrados equivocadamente, haja vista que o polo ativo, ora 

Exequente, se trata de BOLIVAR FREIRE PUFAL e, no polo passivo, ora 

Executados JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, CÉLIA MARIA 

JUNQUEIRA NETTO e JEDER FREITAS SOARES. Determino a retificação da 

capa dos autos e do sistema Apolo. Passando à apreciação dos 

embargos, conforme preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil 

estes deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos 

pontos obscuros, contraditórios ou omissos existentes na 

sentença.Assim, REJEITO os embargos.Quanto ao pedido do embargado 

de inclusão da Sra. Elisabete de Oliveira Neto no polo passivo da presente 

ação, em razão do falecimento de Jeder Freitas Soares por ser esta a 

inventariante do espólio, DETERMINO que apresente documento cabal do 

ora alegado.O prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir da 

publicação desta, nos termos do art. 1.026 do CPC.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86846 Nr: 5037-24.2008.811.0041

 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: LIZABETE FERNANDES DE MELO E SILVA, MARCOS 

ANTÔNIO DA SILVA, MONICA MARIANE DA SILVA, MÁRIO MÁRCIO DA 

SILVA, BENEDITO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 

S/C, RICARDO COSTA SANTOS, RUBENS DARIO DE MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT, 

MARCELA DE SOUZA GARCIA - OAB:11.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - OAB:12.572/MT, 

CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO - OAB:9.223/MT, FLAVIO JOSÉ 

FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, GLAUBER LUCIANO COSTA 

GAHYVA - OAB:5814/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, 

JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578, LAURA 

PATRÍCIA DOURADO AMORIM - OAB:9.217/MT, LAURO DE CARVALHO 

- OAB:7015-MT, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, MÁRCIA 

ADELHEID NANI - OAB:6657/MT, MARIA APARECIDA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:7.574/MT, OVÍDIO LUIZ GIRARDELLO - 

OAB:10.665/MT, RENATA APARECIDA TREVIZAN - OAB:6.671/MT, 

Ricardo Affonso de Souza Santos - OAB:417640, VALDIR 

FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT, VICTOR HUMBERTO 

MAIZMAN - OAB:4.501/MT

 Nesta data, encaminho nova intimação ao Requerido RICARDO COSTA 

SANTOS para se manifestar quanto ao acordo entabulado entre as partes, 

nos termos do despacho de fls. 879, uma vez que na publicação anterior 

não constou o nome do advogado substabelecido, Dr. Ricardo Affonso de 

Souza Santos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862104 Nr: 3354-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLAY APARECIDA CINTRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O, SIMONE CARVALHO BORGES - OAB:25140/O

 Nesta data expedi o alvará n°583739-1/2020

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863096 Nr: 4105-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI FERREIRA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 
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SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MESQUITA BUZZETTI 

DIAS - OAB:9392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA LEITE - 

OAB:18532/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, ROBERTO 

DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT

 Nesta data expedi o alvará n° 583766-9/2020

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947760 Nr: 59002-04.2014.811.0041

 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: ASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHIEM, CCSP, ASDRP, UC-CDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - 

OAB:20558/O, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, 

LARISSA MICAELE BRANDÃO - OAB:26.018/MT, LÍVIA COMAR DA 

SILVA - OAB:7.650-B/MT, LUCAS BARBOSA DE JESUS - 

OAB:OAB27.091, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT, VICTOR HUGO 

FORNAGIERI - OAB:15.661

 Superadas as questões pendentes, dê-se prosseguimento ao feito com a 

intimação da perita nomeada à p. 874, Dra. Mairy Noce Brasil para 

aceitação do encargo, formulação de proposta de honorários e início dos 

trabalhos.Fixo o prazo de entrega do laudo em 30 dias. No mais, 

cumpram-se as determinações da decisão de p. 811 e verso.Sem prejuízo 

da realização da perícia, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 28/05/2020, às 14:00 horas, oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal das partes e seus respectivos representantes, bem 

como procedida a oitiva das testemunhas, que deverão ser arroladas no 

prazo de 15 (quinze) dias (artigo 357, §4º, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865138 Nr: 5701-45.2014.811.0041

 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: EUDER BENEDITO CARVALHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123.907/MG, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, Luiz Henrique Viera - OAB:26.417A

 Nesta data expedi o alvará n° 583805-3/2020

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 880640 Nr: 17173-43.2014.811.0041

 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: ROBERTO ANASTACIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a sentença de páginas 

155/156.

Entretanto, devidamente intimada as partes quanto ao retorno dos autos, 

estas quedaram-se inertes.

Deste modo, arquive-se o feito com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 816247 Nr: 22693-18.2013.811.0041

 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: OSCAR LAUDO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26417A

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre o pagamento voluntário da 

p. 161, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 793476 Nr: 47607-83.2012.811.0041

 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: EDUARDO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizada por 

Eduardo Coelho em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos.

 Considerando que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o 

cumprimento da obrigação, e tendo em vista a concordância da exequente 

com o calculo apresentado pela contadoria (p. 200), reconheço a 

satisfação da obrigação.

Diante dessas considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, 

inciso II do Código de Processo Civil.

PROCEDA-SE com a transferência dos valores depósitos para a conta do 

procurador da parte exequente (p. 187), pois tem poderes especiais para 

tanto (p. 27).

 Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 759920 Nr: 12251-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOTORANTIN CELULOSE E PAPEL S. A., 

VIAÇÃO CIDADE DAS ÁGUAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALONSO 

DE OLIVEIRA - OAB:102.813/SP, ELLEN COELHO VIGNINI - OAB:95.353, 

FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437

 Vistos.

Em consulta ao site do STJ, observo que o Recurso Especial 1.776.382-MT 

foi parcialmente conhecido e provido, para determinar, com fulcro no art. 

516, paragrafo único do CPC, a remessa dos autos ao foro da Comarca do 

atual domicílio das executadas, para fins de processamento do 

cumprimento de sentença.

Posto isto, encaminhe-se este cumprimento de sentença para a comarca 

de São Paulo-SP, com as devidas baixas e anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374381 Nr: 10572-94.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA THERESA BARRASO VIEIRA, 

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATRIUM VEÍCULOS LTDA, TOYOTA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Sant'Ana de Castro 

Vasconcelos - OAB:12.777-MT, FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA 

OURIVES - OAB:13634, LADARIO SILVA BORGES FILHO - OAB:8104, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, JOÃO 

HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11.409/MT, JOÃO TRANCHESI 

JUNIOR - OAB:58.730/SP, JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - 

OAB:58739/SP

 Nesta data expedi o alvará n°583745-6/2020

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374381 Nr: 10572-94.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA THERESA BARRASO VIEIRA, 

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATRIUM VEÍCULOS LTDA, TOYOTA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Sant'Ana de Castro 

Vasconcelos - OAB:12.777-MT, FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA 

OURIVES - OAB:13634, LADARIO SILVA BORGES FILHO - OAB:8104, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, JOÃO 

HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11.409/MT, JOÃO TRANCHESI 

JUNIOR - OAB:58.730/SP, JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - 

OAB:58739/SP

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial 

complementar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380016 Nr: 16104-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, 

ISABELLA SIRIN SCAFF - OAB:12309, KARLA CRISTINA FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10551, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, MARAIZA DA 

SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1155693 Nr: 34193-76.2016.811.0041

 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: ROSIMEIRE MORENO MISAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONY VITOR SANTOS SOUZA - 

OAB:10460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298

 Vistos.

Intimem-se as partes da data designada para a perícia, com urgência.

Expeça-se alvará de 50% dos honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025139 Nr: 34362-97.2015.811.0041

 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: JO, ALAIS ORZECHOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, expedi alvará eletrônico sob o n° 581279-8/2020 e 

583740-5/2020

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827760 Nr: 33621-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR SEVERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - 

OAB:6.727/MT, FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL 

GONÇALVES ARINI - OAB:1.136/MT

 Nesta data expedi o alvará n° 583794-4/2020

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1084690 Nr: 3673-36.2016.811.0041

 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: TARCISIO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

 Intime-se a Seguradora para manifestar sobre o pedido da página 

176/177, em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085881 Nr: 4235-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT 26992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 

A, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14.250-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Nesta data expedi o alvará n°329518-4/2017 e 583811-8/2020

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1095667 Nr: 8696-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERCIO MARIO CORREA DE MORAES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE GIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE 

DA SILVA - OAB:18.229
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da certidão retro, intime-se o exequente, pessoalmente, para 

dar prosseguimento no feito, em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1047248 Nr: 45036-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A E G INTERMÍDIA LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE GOMES RIBEIRO, FABIANA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente os pedidos formulados por A & G Intermídia 

Ltda. ME em desfavor de Karine Gomes Ribeiro e Fabiana Rodrigues de 

Oliveira Delmondes nos autos da Ação de Cobrança em razão de ato 

ilícito, condenando as rés solidariamente ao pagamento de danos materiais 

no valor de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais), bem como 

em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez 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 pelas rés, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1058315-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REU)

JOSE MIKHAEL MALUF NETO EIRELI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1058315-34.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação monitória com pedido de tutela provisória de urgência proposta 

por Mikael Aguirre Cavalcanti em desfavor de José Mikahael Maluf Neto e 

José Mikahael Maluf Neto - EIRELI, todos qualificados nos autos. O autor 

relata ser credora da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

representados pelos cheques: a) 000100 – Conta Corrente 04: 

04502-6/Agência: 3466 – Banco Santander, no valor de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais), emitido em 10.10.2018 - José Mikahael Maluf Neto 

– EIRELI. b) 000099 – Conta Corrente 04: 04502-6/Agência: 3466 – Banco 

Santander, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), emitido em 

10.10.2018 - José Mikahael Maluf Neto – EIRELI. c) 000213 – Conta 

Corrente 04: 04502-6/Agência: 3466 – Banco Santander, no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), emitido em 12.12..2018 - José Mikahael 

Maluf Neto – EIRELI. Aduz que os cheques foram apresentados no prazo 

legal e devolvidos por ausência ou insuficiência de fundos (motivos 

11/12). Assim, os réus tornaram-se inadimplentes, uma vez que deixaram 

de saldar as obrigações contraídas e que as tentativas de recebimento 

extrajudicial foram infrutíferas. Diante disso, requer a concessão da tutela 

de urgência para determinar o arresto do imóvel e/ou registro de protesto 

contra alienação dos bens descritos nas Matrículas nº 82.096, 2º CRI – 

Cuiabá/MT e nas Matrículas nº 65.955, 2º CRI – Cuiabá/MT, todos de 

propriedade do Sr. José Mikahael Maluf Neto. É o relatório. Decido. Por 

esta via pretende a parte a concessão liminar da tutela cautelar em caráter 

antecedente, para determinar o arresto do crédito pertencente aos réus, 

com o objetivo de garantir futuro cumprimento de sentença. Compulsando 

os autos, verifica-se que os documentos apresentados no id 27074476 

(cheques 00100, 000099 e 000223) não possuem eficácia executiva. 

Desta feita, é necessário, a princípio, constituir o título executivo, por meio 

da ação monitória, quando incontroverso o inadimplemento da obrigação 

por parte da ré. O artigo 700, caput, do Código de Processo Civil, 

estabelece como requisito para propositura da ação monitória, a 

apresentação de qualquer documento escrito que comprove a relação 

negocial e que forneça ao juiz certo grau de probabilidade acerca do 

direito alegado em juízo. É o caso dos autos. Por outro lado, a medida 

cautelar do arresto constitui na apreensão judicial dos bens do devedor 

que podem ser posteriormente reivindicados para o pagamento de uma 

dívida comprovada. É uma tutela de urgência de natureza cautelar que 

visa prevenir o perecimento da coisa, e impedir que o devedor, a fim de 

eximir-se da obrigação, aliene os bens que possui ou transfira-os para 

nome de terceiros. Para que seja concedido o arresto é indispensável que 

o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova 

documental da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação. 

Ocorre que antes da citação dos réus, o arresto/constrição de bens 

somente se justifica quando há possibilidade de frustração do recebimento 

do crédito na execução. Somente o risco de dano autoriza o juiz a 

determinar, antecipadamente, a apreensão de bens que irão garantir a 

execução. Nesse sentido, colaciono decisão do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA 

ENTREGA DE COISA INCERTA – ARRESTO – ILEGITIMIDADE ATIVA – 

REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA – ASSINATURA NO 

ANVERSO DO TÍTULO – PRELIMINAR REPELIDA – DÍVIDA INADIMPLIDA – 

PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA – POSSIBILIDADE DE DANOS AO 

CREDOR – ARRESTO DEFERIDO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado que o título 

exequendo foi emitido em favor do credor é ele quem detém legitimidade 

para o ajuizamento da ação de execução. 2. Consoante o art. 898, §1º, do 

CC para “a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a 

simples assinatura do avalista”. 3. O deferimento liminar do arresto se 

justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da 

responsabilidade patrimonial do devedor no âmbito da execução. É 

exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de 

bens que irão servir à segurança da ação principal. (AI 54803/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017). (Grifo Nosso). No 

entanto, em que pese comprovada a inadimplência, não há nos autos 

prova de que os executados estejam se desfazendo do patrimônio. 

Portanto, como não demonstrado o perigo de dano potencial capaz de 

autorizar a medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência DE 

ARRESTO E/OU REGISTRO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BEM. 

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 os réus cumpram a obrigação, ficarão isentos de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo os réus poderão oferecer 

embargos e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de 

embargos, haverá a conversão do mandado monitório em executivo. 

Cumpra-se. Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024685-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

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:

JHOSEFER TADEU VACCARO DINIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1024685-84.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro o 

pedido formulado na petição de Id. 28106445, pois, conforme se vislumbra 

do id. 27979855, a correspondência de citação foi devolvida em razão do 

endereço informado pelo exequente estar insuficiente. Intime-se a 

exequente para providenciar as informações corretas a fim de viabilizar a 
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citação do executado. Intime-se. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014348-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPE GUSTAVO PEREIRA (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:

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. 1014348-07.2017.8.11.0041 

SENTENÇA PHELIPE GUSTAVO PEREIRA 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 29 de janeiro de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo, inépcia da inicial por 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por PHELIPE GUSTAVO PEREIRA 

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. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, uma vez que o autor 

trouxe aos autos outros documentos capazes de comprovar o nexo de 

causalidade, a saber, a Certidão de Ocorrência do SAMU e o Boletim de 

Atendimento do Hospital Municipal de Poconé (TJMT, Ap. 

0037309-95.2013.8.11.0041). Igualmente, rejeito a preliminar de ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo por ausência de comprovante de residência do autor para 

fixação do foro, eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do 

CPC, este tem a discricionariedade de escolher o foro para a propositura 

da ação, seja em seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. 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 joelho direito computada em 25% (ID 

9614673). Neste caso, para a perda de mobilidade do joelho o percentual é 

de 25%, dessa forma 25% de 25%, corresponde a 6,25%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

6,25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 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, 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 PHELIPE GUSTAVO PEREIRA 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$ 843,75 (oitocentos e quarenta 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$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031749-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILOR SEHNEM (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:

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. 1031749-19.2017.8.11.0041 

SENTENÇA NEILOR SEHNEM propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 12 de julho de 2017, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial na Central de 

Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as preliminares de falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo e 

ausência de laudo do IML. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 
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contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por NEILOR SEHNEM em face de SEGURADORA LÍDER. Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Da mesma forma, não merece guarida a 

preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o referido laudo não se 

mostra indispensável, podendo ser possível comprovar o fato narrado por 

outros meios, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 

53318/2017). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão na estrutura torácica 

computada em 25% (ID 11895404). Neste caso, para lesão de órgãos e 

estruturas torácicos o percentual é de 100%, dessa forma 25% de 100%, 

corresponde a 25%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por NEILOR SEHNEM em 

face de SEGURADORA LÍDER, para condenar a ré a pagar à parte autora 

a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), devidamente corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 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: 1006229-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO DE CAMPOS SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1006229-57.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ALVARO DE CAMPOS SANTIAGO 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 10 

de março 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 ALVARO DE CAMPOS 

SANTIAGO 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 membro inferior direito computada em 50% (ID 8646087). 

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 ALVARO DE 

CAMPOS SANTIAGO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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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$ 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: 1014849-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYEL VINYCIUS SILVA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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. 1014849-58.2017.8.11.0041 

SENTENÇA LUCYEL VINYCIUS SILVA DE MIRANDA 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 11 

de junho 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, pendência 

documental e comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUCYEL VINYCIUS 

SILVA DE MIRANDA 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. Rejeito a preliminar de ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo por ausência de comprovante de residência do autor para 

fixação do foro, eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do 

CPC, este tem a discricionariedade de escolher o foro para a propositura 

da ação, seja em seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro direito computada em 50% (ID 10527131). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%, dessa forma 

50% de 25%, corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por LUCYEL VINYCIUS SILVA DE MIRANDA 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: 1022725-64.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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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. 1022725-64.2017.8.11.0041 

SENTENÇA MARTA CAMARGO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 19 de março 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 
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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 MARTA CAMARGO em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. 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. Rejeito a 

preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de 

comprovante de residência do autor para fixação do foro, eis que, 

conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do CPC, este tem a 

discricionariedade de escolher o foro para a propositura da ação, seja em 

seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no punho direito e no punho esquerdo computadas em 50% e 

75%, respectivamente (ID 11850039). Neste caso, para a perda da 

mobilidade dos punhos o percentual é de 25%. Dessa forma, 125% (50% 

punho direito + 75% punho esquerdo) de 25%, corresponde a 31,25%, 

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 

31,25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito 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, 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 MARTA CAMARGO 

em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e 

dezoito 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

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0008923-65.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA VOLPE GIL SANCANA OAB - MT11281-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE OAB - MT1585-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MARIA FERNANDES PEREIRA CASTILHO (EXECUTADO)

JOSE ALBERTO SABINO (EXECUTADO)

CELSO POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá - MT, 04/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0038459-53.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE CASTRILLON KASSAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA KASSAR DO VALLE RODRIGUES OAB - MT3326-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (EXECUTADO)

SISTEMA NACIONAL UNIMED SOCIEDADE CIVIL (EXECUTADO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

ERIKA MARQUES PEREIRA MALHEIROS OAB - MT7351-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão CERTIFICO QUE EM 31/10/2019 FOI 

EXPEDIDO ALVARÁ ELETRÔNICO N.º 558639-9/2019, ASSINADO PELA 

MAGISTRADA NO DIA 05/11/2019, NO VALOR DE 23.451,89 EM FAVOR 

DA PARTE EXEQUENTE, NA CONTA INDICADA POR ROSANA KASSAR DO 

VALLE. CERTIFICO MAIS QUE O MENCIONADO ALVARÁ CONSTA COMO 

DEVIDAMENTE PAGO NO SISTEMA SISCONDJ. Certifico que a liberação 

dos valores restantes depende de análise do juízo, motivo pelo qual 

remeto os autos conclusos para análise. Com relação ao alvará a ser 

expedido em favor de UNIMED PAULISTANA, certifico que não constam 

nos autos os dados bancários completos do beneficiário, motivo pelo qual 

intimo a parte executada UNIMED PAULISTANA a indicar os dados 

bancários para transferência eletrônica do beneficiário: nome completo, 

cpf ou cnpj, banco, agência e conta, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 

05/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007377-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARIA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007377-35.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JANETE MARIA DE MORAES EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc. Trata-se de Processo em fase Cumprimento de Sentença. Vincule-se 

o valor depositado a este processo. Considerando a concordância da 

parte credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 

processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO 

com as baixas de estilo e formalidades legais. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051680-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER GONCALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SARAIVA DA SILVA OAB - MT17956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SGRINHOLLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1051680-37.2019.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FAGNER GONCALVES DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANTONIO SGRINHOLLI, REGINA PAGLIUSO 

SIQUEIRA 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, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a autora possui veículos próprio. 

Lista de Veículos - Total: 3 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QBO8616 MT FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 2015 2016 FAGNER 

GONCALVES DA SILVA Não ui-button ui-button NPU2076 MT FIAT/PALIO 

FIRE ECONOMY 2009 2010 FAGNER GONCALVES DA SILVA Sim ui-button 

ui-button DKW0182 MT MMC/L200 SPORT 4X4 GLS 2004 2004 FAGNER 

GONCALVES DA SILVA Sim No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois o autor, em que pese tenha se 

qualificado como vendedor autônomo, limitou-se a acostar aos autos tão 

somente declaração de hipossuficiência, de modo que não restou 

demonstrada a incapacidade financeira do requerente, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, tais como 

holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou declaração de imposto 

de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 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. Posto isso, 

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. 
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Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019865-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SANTANA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019865-90.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WASHINGTON SANTANA PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Processo em fase 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054810-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1054810-35.2019.8.11.0041 AUTOR(A): IVANA 

APARECIDA DA SILVA REU: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES 

LIMITADA Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório de 

retro pugnando pela desistência da presente ação, informando que a não 

tem mais interesse na demanda, requerendo ,assim, homologação sem 

mérito da desistência do feito. 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. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1057883-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO IPOGUCAM VENCESLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1057883-15.2019.8.11.0041 REQUERENTE: DARIO 

IPOGUCAM VENCESLAU REQUERIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE 

Vistos etc. A parte autora comparece por meio do petitório retro pugnando 

pela desistência da presente ação, informando que a não tem mais 

interesse na demanda, requerendo ,assim, homologação sem mérito da 

desistência do feito. 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. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0028961-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEDE GONCALINA LEITE GARCIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

CONSTRUTORA ATHOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos etc. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

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). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735404 Nr: 31755-53.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY FERREIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAVARES DOS SANTOS E CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO MARCOS 

GARCIA FRANÇA, para devolução dos autos nº 31755-53.2011.811.0041, 

Protocolo 735404, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050039 Nr: 46439-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - 
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OAB:17234/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO LUIZ 

NEVES GOMES, para devolução dos autos nº 46439-41.2015.811.0041, 

Protocolo 1050039, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001824-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. G. D. S. (REU)

GIZELLY REGIANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA (REU)

VALTER DIAS DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001824-70.2020.8.11.0041. AUTOR: AMPER 

- EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: G. G. D. S., VALTER DIAS 

DOS SANTOS, GIZELLY REGIANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por AMPER – EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

em desfavor de GUILHERMY GUIMARÃES DOS SANTOS, VALTER DIAS 

DOS SANTOS e GIZELLY REGIANE GUIMARÃES DE OLIVEIRA, alegando 

em síntese que a empresa requerente é proprietária do imóvel objeto do 

R-02 da matrícula 69.906 registrada no 5° Ofício da Comarca de Cuiabá. 

Aduz que em 14/07/2015 o requerido realizou a compra do Lote 16, Qd. 

19, Rua 07, JD. Das Oliveiras através da cessão contratual a qual 

transmitiu todas as obrigações do antigo comprador ao adquirente. Narra 

ainda que o réu não cumpriu com suas obrigações e não efetuou o 

pagamento das prestações, como estabelecido em contrato (ID: 

28087187). Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

declarado rescindido o contrato e determinado que o réu desocupe o 

imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a autora ser reintegrada na 

posse do bem. Alternativamente, requer que seja fixado o valor diário de 

R$ 30,00 (trinta reais) a título de locação, até desocupação, o qual deverá 

ser abatido de eventual crédito pertencente à ré. 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] In casu, a medida 

liminar pleiteada não merece prosperar, em razão de que não vislumbra-se 

os requisitos autorizadores. Verifica-se, ao menos em sede de cognição 

sumária, a inexistência de um eventual risco ao resultado útil do processo. 

Outrossim, no §3° do art. 300 do NCPC determina que não será concedida 

a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. 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. § 3º 

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Além disso, 

entendo que a rescisão sem oitiva da parte contrária se mostra 

precipitada. Diante do exposto, ausente os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela autora. No mais, designo audiência de conciliação para o 

dia 25/05/2020 às 08:30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. 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). Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000646-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BRAGA DO ROSARIO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000646-86.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS REU: EDER BRAGA DO 

ROSARIO Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi distribuído 

equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado à 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário 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 da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036411-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI GONCALVES RODRIGUES (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:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036411-89.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NOEMI GONCALVES RODRIGUES EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Trata-se de Processo em fase Cumprimento de Sentença. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados 

voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035859-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 161 de 273



WILSON CAMPOS DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Processo: 1035859-27.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WILSON CAMPOS DE MORAES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Processo em fase 

Cumprimento de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017694-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES OAB - MT12744/O 

(ADVOGADO(A))

LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA OAB - MT0012067S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017694-29.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SUPREMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA E 

ADMINISTRATIVA LTDA - ME REQUERIDO: TIAGO VIEIRA DE SOUZA 

DORILEO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA, proposta por 

SUPREMO SERVIÇOS E COBRANÇAS em desfavor de TIAGO VIEIRA DE 

SOUZA DORILEO, devidamente qualificados nos autos, alegando que se 

constituiu credor do requerido da quantia de R$ 550.000,00 (quinhentos e 

cinquenta mil reais), oriundo da venda de um apartamento no valor de R$ 

350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e mútuo financeiro no valor de 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e que diante da inadimplência do 

requerido, compuseram amigavelmente em 18.10.2017 um Compromisso 

Particular de Confissão de Dívida, onde este último se comprometeu a 

quitar o referido valor até a data de 20.03.2018, sendo prorrogável por 

mais 60 (sessenta) dias. Assevera que novamente houve o 

inadimplemento e que o devedor entregou como garantia uma sala 

comercial, de nº 02 e suas respectivas vagas de garagem, no pavimento 

térreo do edifício Amazon Business Center, que foram escrituradas em 

nome do autor, mas quem mantém a posse é o réu. Diante disso ajuizou a 

presente requerendo seja imitido na posse, e indenizado pelos danos 

materiais causados, em razão da posse injusta pelo réu. Com a inicial 

anexa documentos. Tutela Antecipada indeferida vide ID. 13838382. 

Devidamente citado via AR conforme ID. 14841938, o requerido se 

manteve inerte. Termo de Audiência de Conciliação ID. 15129285, que 

restou infrutífera. É o relatório. Decido. Aplica-se ao presente caso o que 

preceitua o artigo 355 do Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349”. O artigo 344 do mesmo 

diploma legal dispõe que: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. Dessa feita, o julgamento antecipado da lide se 

impõe não havendo cerceamento de defesa pela não abertura de prazo 

para especificação de provas. Nesse sentido: “Presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder”. (STJ, 4ª T. REsp 2.832-RJ). No 

comentário deste artigo, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, no Código de Processo Civil Comentado, na página 593, 

dissertam sobre o tema: “1. Revelia. É a ausência de contestação. 

Caracteriza-se quando o réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para 

a contestação; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, 

mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo 

nosso). O requerido, devidamente citado via ID. 14841938, não apresentou 

contestação nem tão pouco constituiu defensor, pelo que decreto sua 

REVELIA, e passo ao julgamento antecipado da lide. Conforme 

consignado, cuida-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA, proposta por 

SUPREMO SERVIÇOS E COBRANÇAS em desfavor de TIAGO VIEIRA DE 

SOUZA DORILEO, devidamente qualificados nos autos, onde busca o 

autor além da imissão na posse do imóvel lhe dado em garantia, 

indenização pelos danos materiais causados em razão da posse injusta 

do réu. Em se tratando de ação reivindicatória, insta mencionar que esta 

possui proteção no direito pátrio, consoante dispõe o artigo 1.228, do 

Código Civil, in verbis: "Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, 

gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha." Para a propositura da ação 

reivindicatória, há de restar configurada a prova das condições 

especificas, quais sejam, prova de domínio da coisa, perfeita identificação 

individualizada da coisa pretendida e a prova de que o réu a possua ou a 

detenha injustamente. Neste sentido já decidiu o superior Tribunal de 

Justiça: "A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de 

três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a 

individualização da coisa e a posse injusta do réu" (REsp 1.003.305-STJ- 

min. Nancy Andrighi) Na hipótese, não há dúvidas sobre a existência da 

propriedade do autor, pois, verifica-se que restou comprovada a 

existência do registro em seu nome conforme ID. 13784902, ficando assim 

comprovado os dois requisitos, quais sejam, a sua titularidade e domínio e 

a individualização da coisa. Em relação ao terceiro requisito, verifica-se 

que a Cláusula Quinta do Termo de Confissão de Dívida de ID. 13784922, 

estipula expressamente que o não pagamento da dívida, dentro do prazo 

estipulado, acarretaria na perda do bem, ficando o devedor ciente que 

teria que desocupar o imóvel de imediato, deixando o bem livre e 

desimpedido de qualquer ônus, sob pena de multa de 10% do valor do 

contrato. Dessa forma, ausente a comprovação de quitação da dívida, fica 

evidente que a posse do requerido é injusta, pelo que deve ser julgado 

procedente o pedido reivindicatório do autor. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO 

– REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE 

INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – ANALISADO COM O MÉRITO E 

REJEITADO - PROVA DE TÍTULO DE DOMÍNIO – CORRETA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – 

PROCEDENTE A REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO - NÃO COMPROVADO O 

CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - 

RECURSO DESPROVIDO. Não se considera inepta a peça recursal que 

claramente se contrapõe ao resultado da sentença, ainda que não 

impugne de forma direta cada um dos fundamentos ali expostos, mas que 

permite à outra parte formular a sua defesa. Os pressupostos 

indispensáveis ao manejo da ação reivindicatória são a titularidade do 

domínio, a individualização da coisa e a posse exercida em oposição ao 

título de domínio. Presentes os requisitos, correta a decisão do juiz julgou 

procedente a ação. É dever do litigante que alega usucapião como 

exceção substancial em ação reivindicatória o ônus de provar seus 

requisitos, sob pena de procedência do pedido reivindicatório, quando 

comprovados os requisitos específicos para esta demanda. (Ap 

31044/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 21/08/2012). (TJ-MT - APL: 

00310444020128110000 31044/2012, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Data de Julgamento: 15/08/2012, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 21/08/2012) Quanto ao pedido de indenização pelos danos 

materiais, este merece guarida. Isto porque é dever do Judiciário coibir a 

ocupação de imóvel indevidamente, bem como, ao mesmo tempo temerário 

abstrair este direito do requerente, sob pena de prestigiar o 
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enriquecimento ilícito e incentivar ocupações ilegais como a detectada 

neste processo. Quanto ao valor da taxa de ocupação, a parte autora 

logrou êxito em demonstrar via ID. 15772093, que gira em torno de R$ 

3.200,00 e R$ 3.500,00, e, por decorrência dos efeitos da revelia, bem 

como por não se demonstrar desarrazoado tal valor, imperiosa a 

condenação no importe de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) a título 

de taxa de ocupação mensal. Vale ressaltar que o valor condiz com as 

condições do imóvel e prática do mercado, representando valor parecido 

com o estabelecido em outros julgados, tal qual aferido em outros casos 

de plano de fundo símile, como in verbis: "REIVINDICATÓRIA C.C. PERDAS 

E DANOS - Invasão de terreno de propriedade da autora - Desocupação, 

fixação de taxa de ocupação e demolição da construção edificada -Parcial 

procedência do pedido - Inconformismo das partes -Acolhimento em parte 

do recurso da autora - Cabimento de taxa de ocupação - Impossibilidade 

de fruição gratuita do bem - Fixação em 0,5% (meio por cento) sobre o 

valor atualizado do imóvel - Sentença reformada em parte para arbitrar a 

taxa de ocupação pelo uso do bem - Recurso da autora parcialmente 

provido e recurso dos réus desprovido". (TJSP. Apel. Nº 

4034844-61.2013.8.26.0224. Des. Relator: J.L. Mônaco da Silva. 5ª 

Câmara de Direito Privado. D.J: 22/11/2017) O termo inicial do dever 

repousa entre a data prevista no Termo de Confissão de Dívida para 

pagamento e desocupação (21.05.2018), e o termo final à data da efetiva 

desocupação. Em cognição exauriente, preenchidos os pressupostos da 

antecipação da tutela, DEFIRO a tutela antecipada a fim de determinar a 

imissão da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação com fulcro no artigo 487, I do CPC, para proceder em definitivo a 

imissão da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial, e 

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais 

o importe de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), ao mês, durante o 

tempo em que ocupou indevidamente o imóvel, de 21.05.2018 até sua 

desocupação. CONDENO, ainda, a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC. P. R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035354-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALMEIDA SARAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT8941-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035354-70.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO ALMEIDA SARAIVA RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA e DANOS MORAIS ajuizada por SEBASTIÃO ALMEIDA SARAIVA 

em face de AGEMED SAÚDE S/A, partes qualificadas nos autos, alegando 

que é usuário de plano de saúde oferecido pela ré e que sofreu um AVC, 

sendo solicitado pelos médicos a necessidade urgente de cuidados 

intensivos na UTI, que foi negado pela ré. Diante da informação da recusa, 

e da premente necessidade de procedimento médico pois corre risco de 

vida, ajuizou a presente ação requerendo a autorização dos 

procedimentos e indenização pelos danos morais causados. Instruiu a 

inicial com os documentos. Deferida a antecipação de tutela em plantão 

judicial. A ré apresentou Contestação ID. 12660130, alegando em síntese 

que a recusa foi devida visto que ao tempo dos fatos, estava em prazo de 

carência. Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam 

produzir, as partes se mantiveram inertes. É o relatório. Decido. 

Assinala-se que a análise do feito se enquadra na hipótese prevista no 

artigo 12, caput, do Código de Processo Civil Brasileiro: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência)” (Destaquei). A demanda trata de matéria de relação 

consumerista, portanto, as discussões e digressões serão centradas e 

dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido 

expressamente na lei especial (Lei 9.656/98) em seu art. 35-G, onde 

“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras 

de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as 

disposições da Lei no 8.078, de 1990”. Assim, ao presente caso 

aplicam-se principalmente as normas voltadas a impedir a abusividade de 

cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51, CDC) e as 

que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 

4º, CDC). Por ser matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da 

Lei 8.078/90) se aplica a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 

6º, VIII do r. diploma, que estabelece a facilitação da defesa de seus 

direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a 

seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando 

ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Pois 

bem, busca a parte autora a autorização da ré ao custeio do tratamento 

médico solicitado pelo médico, em caráter de urgência, que inicialmente 

fora negado sob o argumento de haver carência à ser cumprida. 

Analisando os autos, verifica-se que o Laudo Médico ID. 10795894 é nítido 

ao afirmar que o autor necessitava de internação em Unidade de Terapia 

Intensiva, por ter seu quadro clínico piorado conforme atestou o médico, 

em caráter de urgência. Por óbvio que, só pelo fato de ter a necessidade 

de internação uma Unidade de Terapia Intensiva, entende-se que o estado 

de saúde do contratante era grave, afinal, as UTI’s são dotadas de 

sistema de monitorização contínua, que atende pacientes em estado 

potencialmente grave ou com descompensação de um ou mais sistemas 

orgânicos. Nestes casos, um tratamento intensivo seria única solução 

para que o paciente tenha a capacidade de se recuperar. Para tais casos, 

o prazo de carência não pode servir de óbice à efetiva prestação da 

saúde, ou seja, não pode o referido prazo prevalecer em detrimento da 

saúde do paciente. Não se nega a legalidade da previsão contratual da 

carência, contudo, a situação da usuária foge à regra, e em tais casos, 

fica afastada a observância da previsão contratual, tanto porque a 

legislação que regula a relação consumerista, ou seja, o Código de Defesa 

do Consumidor, nos incisos I e III do art. 4º, assim preconiza: “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 (...) III - 

harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo 

e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 

desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 

princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da 

Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas 

relações entre consumidores e fornecedores;”. Nesse contexto, a 

cláusula contratual que prevê o prazo de carência para utilização dos 

serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, 

desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência 

ou urgência. Não se pode admitir que questões financeiras/contratuais se 

sobreponham a bens juridicamente mais relevantes, abarcados pela 

proteção constitucional, como a saúde. Nesse sentido, trago do STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC/73)- AUTOS DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO 

RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. 

INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. (...) 3. Prazo de 

carência (180 dias) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de 

doenças e lesões preexistentes ao contrato. 3.1. A jurisprudência do STJ 

é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em 

contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de 

saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se 

revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de 

tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp 
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466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado 

em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 

AgRg no AREsp 795.980/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTATURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016 - grifei) Além 

disso, por ficar evidenciada a necessidade de internação em caráter de 

urgência, deve o plano de saúde ser obrigado a cobrir o pagamento das 

despesas médicas do paciente, conforme dita o art. 35-C da Lei 9.656/98, 

verbis: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – 

de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida 

ou lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do 

médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de 

acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III – de 

planejamento familiar. Apesar das Cooperativas se apegarem na 

disposição contratual para fundar a negativa de cobertura, referida 

disposição deve ser invalidada ou afastada, porque, havendo previsão 

contratual de cobertura para o tratamento solicitado, e sendo realmente 

necessário o atendimento imediato sob pena de afetação drástica à saúde 

do paciente, ou mesmo perecimento da vida do segurado, aplica-se à 

hipótese os atendimentos de urgência/emergência. Desse modo, a 

restrição se qualifica como medida abusiva e, portanto, nula de pleno 

direito, consoante regra do art. 51, I, da Lei nº 8.078/90 (abusividade), 

aplicável aos planos de saúde, como já vimos. A propósito, trago do STJ e 

deste E. Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL – ACÓRDÃO 

ESTADUAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PLANO DE SAÚDE – 

CARÊNCIA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – RECUSA – ABUSIVIDADE. 

CDC, ART. 51, I. I. (...) II. (...). III. Lídima a cláusula de carência estabelecida 

em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de 

saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se 

revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de 

tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida. IV. Recurso 

especial conhecido em parte e provido”. (STJ – Quarta Turma – REsp 

466667/SP – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – Julg. em 

27/11/2002) (destaquei). “CONSUMIDOR – RECURSO ESPECIAL – SEGURO 

SAÚDE – RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA 

– PRAZO DE CARÊNCIA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA – DANO MORAL. 

- Tratando-se de contrato de seguro-saúde sempre haverá a possibilidade 

de conseqüências danosas para o segurado, pois este, após a 

contratação, costuma procurar o serviço já em evidente situação 

desfavorável de saúde, tanto a física como a psicológica. - Conforme 

precedentes da 3.ª Turma do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada 

pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de 

aflição psicológica e de angústia no espírito. Recurso especial conhecido 

e provido”. (STJ – Terceira Turma – REsp 657717/RJ – Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI – Julg. em 23/11/2005 – DJ 12.12.2005 p. 374 - RNDJ 

vol. 76 p. 96). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DOENÇA PREEXISTENTE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE 

URGÊNCIA – NEGATIVA DE ATENDIMENTO ABUSIVA – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – 

INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde” (Súmula nº 469 do STJ). Incide, na espécie, o artigo 47 do 

CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira 

mais favorável ao consumidor. “Lídima a cláusula de carência estabelecida 

em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de 

saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se 

revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de 

tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não 

combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual 

seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida” (STJ - REsp 

466.667/SP). Configura a indenização por dano moral a indevida a recusa 

pela operadora de plano de saúde em cobrir financeiramente o tratamento 

médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, sendo 

redirecionada pelo hospital a cobrança ao consumidor, e com posterior 

restrição de seus dados em órgãos de proteção ao crédito. O termo inicial 

para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por 

responsabilidade contratual, é a data da citação (CC, Art. 405). (Ap 

33460/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017)(TJ-MT - APL: 00077045620158110002 

33460/2017, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, Data de Julgamento: 21/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 29/06/2017). Portanto, considerando não 

haver qualquer justificativa para a conduta da requerida em negar a 

autorização para o custeio do tratamento ao autor, tem-se que a recusa é 

indevida. A propósito: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO 

DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DEEMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. 

CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DACLÁUSULA RESTRITIVA. 

DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que 

estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de 

urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida 

humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos 

da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte 

"vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos 

da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a 

situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma 

vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em 

condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada".(REsp 

918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios 

equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia 

Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, 

arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa 

de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil 

reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. STJ - RECURSO ESPECIAL : 

REsp 1243632 RS 2011/0053304-4. Relator(a): Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO. Julgamento: 11/09/2012. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA 

TURMA. DJe 17/09/2012. Destaquei. “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, EM RAZÃO DE APENDICITE AGUDA. RECUSA 

DE COBERTURA, SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA 

CARÊNCIA. PROCEDIMENTO EFETUADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. 

APLICAÇÃO DO ART. 12, V, C, DA LEI N. 9.656 /1998. NEGATIVA ILÍCITA. 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA. 

SITUAÇÃO QUE PROVOCOU ANGÚSTIA E SOFRIMENTO, EM MOMENTO 

ESPECIALMENTE CRÍTICO, ULTRAPASSANDO O MERO DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Ainda que o contrato firmado 

entre as partes condicione a cobertura de procedimentos e internações 

hospitalares a um prazo de carência de 180 dias, essa disposição é 

inaplicável no caso concreto. A contratação se deu na vigência da Lei n. 

9.656 /98, que prevê, em seu art. 12 , V , c , o prazo máximo de vinte e 

quatro horas para procedimentos de urgência. Assim, submetida a parte 

autora a tratamento de apendicite aguda, mostra-se abusiva a negativa de 

cobertura operada pela ré. 2. Devido, assim, o reembolso das despesas 

suportadas pela consumidora. 3. É inegável que a conduta da ré trouxe 

sentimento de desamparo e angústia à parte autora, em um momento 

especialmente crítico. Essa situação ultrapassa o mero descumprimento 

contratual e configura danos morais, como forma de compensar os 

transtornos sofridos. O montante indenizatório, de R$ 3.000,00, observa 

os parâmetros adotados por estas Turmas Recursais e não comporta 

redução. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos 

do art. 46 da Lei n. 9.099 /95. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 

71004312575, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 02/10/2013). Destaquei. 

Com essas considerações, e evidenciada a ilegalidade na recusa, a 

procedência dos pedidos é a medida mais acertada a se tomar. No tocante 

ao dano moral, sabe-se que é devido em casos decorrentes da má 

prestação dos serviços contratados, portanto deve ser indenizado o 

lesado independentemente da comprovação da ocorrência de prejuízos 

patrimoniais. Com isso, a vítima deverá ser indenizada, levando-se o em 

conta o caráter punitivo e pedagógico da medida. Nesse sentido “DIREITO 

OBRIGACIONAL. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ULTRA 

PETITA AFASTADAS. REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA 

INTRAOPERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. 

RECUSA INDEVIDA. CONTRADIÇÃO ENTRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

(ART. 47 DO CDC). INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. 

VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em tema de seguro saúde, como tem 

entendido o STJ e esta Corte, se o plano é concebido para atender os 

custos pertinentes a tratamento de determinadas doenças, o que o 
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contrato tem de dispor é sobre quais as patologias cobertas, não sobre os 

tipos de tratamentos cabíveis a cada uma delas. Se assim não fosse, 

estar-se-ia concebendo, igualmente, que a empresa que gerencia o plano 

de saúde substituísse ao médico na escolha da terapia mais adequada. 3. 

Assim, é ilógico e atenta contra o princípio da razoabilidade, a 

circunstância de haver, no plano de saúde, previsão de cobertura quanto 

a doenças oncológicas e, contraditoriamente, no entanto, suceder 

restrição ao pagamento dos custos quanto ao tratamento indicado pelo 

médico para o êxito do procedimento (radioterapia intraoperatória). 4. A 

indevida resistência da empresa que opera o plano em cumprir o contrato 

gera o dever de indenizar o segurado por dano moral, tanto mais porque a 

abusiva renitência tem o condão de aumentar a dor, o sofrimento e 

angústia de alguém - seguradora portadora de sarcoma vaginal - que já 

vem abalado intimamente por doença perigosa e que pode levá-la a morte”. 

(TJ-SC - AC: 711468 SC 2008.071146-8, Relator: Eládio Torret Rocha, Data 

de Julgamento: 10/11/2011, Quarta Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Apelação Cível n., de Blumenau). Negritei. Assim, restou 

comprovada a responsabilidade na conduta da (s) requerida (s), pois no 

sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços 

agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

O simples fato da (s) demandada (s) ter (em) deixado de autorizar/custear 

os serviços contratados, já é suficiente para configurar o dano moral, pois 

é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: “PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - 

PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. - PRELIMINAR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.. - PRELIMINAR. Falta de 

interesse de agir. Autorização de procedimento após concessão de 

liminar. Demanda envolvendo todo o tratamento do autor e danos morais 

pela demora na autorização. Preliminar afastada. - MÉRITO. Ausência de 

impugnação quanto ao direito à cobertura do tratamento de câncer. Danos 

morais. Demora injustificada para liberação de autorização em momento 

crítico de grave sofrimento. Atraso no início da quimioterapia. Valor da 

indenização. Fixação com razoabilidade frente os danos causados e a 

capacidade financeira das partes. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

00101716620128260011 SP 0010171-66.2012.8.26.0011, Relator: Mary 

Grün, Data de Julgamento: 26/02/2014, 7ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 07/03/2014)”. (destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que: “(...) 

a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 

represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita 

o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante. (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220)”. (negritei). A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011)”. (destaquei). Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR 

a tutela deferida e CONDENAR ao pagamento de indenização por danos 

morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% 

a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, 

importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano 

verificado. CONDENO, ainda, a demandada, 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 causa. P. R. I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de fevereiro 

de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011935-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIBERTO JANUARIO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA EIRELI - ME (REU)

FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SIQUEIRA (REU)

EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

de ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011935-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALIBERTO JANUARIO DE FRANCA RÉU: EMELI PAULA LARA CORREA 

SIQUEIRA EIRELI - ME, EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA, 

FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SIQUEIRA Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUERES E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por ALIBERTO JANUÁRIO DE FRANÇA FIGUEIREDO 

em face de EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA EIRELI ME, EMELI 

PAULA LARA CORREA e FRANCISNEY LIBERATO B. SIQUEIRA, 

devidamente qualificados nos autos, alegando que locou a 1ª requerida, 

tendo como fiador o Sr. Francisney, o imóvel localizado à Rua Dom Pedro I, 

nº 65, Bairro Jardim Independência, Cuiabá-MT, pelo prazo de 36 (trinta e 

seis) meses, que inicialmente o valor mensal foi fixado em R$ 3.000,00 

(três mil reais) no ano de 2017, reajustado para a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais) em 2018. Acrescenta que restou acordado 

que em caso de prorrogação do contrato, o reajuste anual do valor da 

locação se daria pelo IGPM e a responsabilidade dos requeridos ao 

pagamento das taxas de água, energia elétrica e IPTU do imóvel 

supramencionado, entretanto, os réus não vêm cumprindo com tais 

obrigações, vez que se encontra em débito em relação aos alugueres dos 

meses de Setembro/2018 a Janeiro/2019, IPTU dos exercícios dos anos de 

2017 e 2018. Por tais razões, ajuíza a presente demanda por meio da qual 

requer a concessão de tutela de urgência para decretar o despejo dos 

reclamados do imóvel locado, no mérito a condenação dos réus ao 

pagamento dos alugueres atrasados, IPTU, acrescidos de juros legais e 

correção monetária, até a data de desocupação do imóvel, multa 

contratual de 10% (dez por cento) mensal sobre o valor total do aluguel e 

honorários, além do ressarcimento dos danos materiais que vierem a ser 

detectados no imóvel, pagamentos das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios. Com a inicial junta documentos. Indeferida a 

antecipação de tutela (ID. 19420757). Comparece o requerente por meio 
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do petitório de ID. 20826897, por meio do qual requer a emenda a inicial, 

vez que após o ajuizamento desta demanda passou a serem cobrados 

débitos pela Energisa inerentes a consumo de energia elétrica no montante 

de R$ 8.867,02 (oito mil oitocentos e sessenta e sete reais e dois 

centavos), posto isto, pleiteia pela condenação dos demandados ao 

pagamento do referido valor, além dos discriminados na inicial. Realizada 

sessão de conciliação, restou infrutífera (ID. 21438407). Ao ID. 22156138 

os requeridos apresentam contestação. Impugnação à Contestação ao ID. 

22210493. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendem 

produzir, o reclamante requer o julgamento antecipado da lide (ID. 

24510295), sem manifestação dos reclamados. É o relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que em última 

análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitam a formação do 

convencimento do juiz (CPC, art. 370), pelo que indefiro a prova oral 

pretendida pelas partes. Nesse sentido, colho a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO 

– AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – CONDENAÇÃO EM 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E 

CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA 

REFORMADA.... 2 – O julgamento antecipado da lide não ocasionou 

cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos 

suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui 

a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias 

ou inúteis ao deslinde da questão.3- O processo administrativo que 

ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi realizado dentro 

dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

(Ap 81401/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, 

Publicado no DJE 24/04/2019) negritei. Dessa forma, sendo suficientes os 

documentos juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as 

questões suscitadas, defiro o pleito autoral e passo ao julgamento 

antecipado da lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Preliminarmente, os 

réus alegam a nulidade na citação do requerido FRANCISNEY e a 

inaplicabilidade da multa prevista no §8º do art. 334 do CPC, vez que o 

endereço indicado na petição inicial provoca a nulidade do ato citatório, 

pois tem como logradouro indicado a cidade de Poconé, onde o réu jamais 

residiu. Esta alegação não procede, vezz que, embora a citação via postal 

foi encaminhada a endereço diverso de seu domicilio e recebida por 

pessoa estranha a demanda, dita o artigo 239, §1º do CPC, que o 

comparecimento espontâneo do réu, supre a falta ou a nulidade da 

citação, fluindo a partir desta o prazo para apresentação de defesa, in 

verbis: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do 

réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da 

petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1º O 

comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a 

nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação ou de embargos à execução. Ainda neste sentido, é o 

entendimento desta Corte Mato-Grossense: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE – PRELIMINAR REJEITADA – 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO IRREGULAR – ABALO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

“Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a citação pode ser 

suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido, o qual estará 

configurado caso verificado ato que configureciência inequívoca acerca 

da demanda. Entende-se por caracterizado o comparecimento espontâneo 

ante a juntada de instrumento de mandato com poderes para receber 

citação ou, ainda, com cláusula de poderes gerais de foro, na hipótese em 

que não haja prejuízo ao réu. Precedentes. (...).” (AgInt nos EDcl no 

AREsp 919.785/SP) (DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – JULGADO EM 

19/12/2018 – DATA DE PUBLICAÇÃO 22/01/2019). Negritei. Portanto, 

REJEITO a preliminar suscitada, contudo, deixo de aplicar a multa pelo não 

comparecimento na sessão de conciliação e passo a análise do mérito. 

Pois bem, conforme relatado, trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA 

DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS DA 

LOCAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por ALIBERTO 

JANUÁRIO DE FRANÇA FIGUEIREDO em face de EMELI PAULA LARA 

CORREA SIQUEIRA EIRELI ME, EMELI PAULA LARA CORREA e 

FRANCISNEY LIBERATO B. SIQUEIRA, devidamente qualificados nos 

autos, alegando a inadimplência contratual dos réus, quanto ao contrato 

firmado entre as partes para a locação de imóvel residencial de sua 

propriedade, informa que os requeridos estão em dívida com o pagamento 

de alugueres e acessórios locatícios, motivo pelo qual objetiva a cobrança 

dos valores devidos, além da condenação ao pagamento de multa 

contratual. Em defesa, os demandados alegam que desconhecem a 

existência do débito de energia, de modo que estão em dias com a 

empresa fornecedora, no que tange aos IPTU’s, informam que em nenhum 

momento receberam os boletos para pagamento, no mais, que não 

reconhecem os débitos de energia e a cobrança a título de honorários 

advocatícios e impugnam os valores cobrados dos alugueres e IPTU. Pois 

bem, sabe-se que no contrato de locação, o locador deve disponibilizar o 

imóvel e em contrapartida o locatário deve pagar os alugueres devidos. O 

Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua 

que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, 

determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, 

verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Devidamente 

comprovada a relação jurídica entre as partes, conforme “Contrato de 

Locação” (ID. 18872877). Nesse compasso, considerando que o 

demandante traz aos autos planilhas e comprovantes do débito dos réus 

(IDs. 18872876, 1887880, 20826897) competia a estes desconstituírem as 

alegações, contudo, se limitaram a argumentação de que não receberam 

os boletos para pagamento dos IPTU’s dos anos letivos de 2017 e 2018 e 

que não reconhecem os débitos vindicados no litigio, sem trazer qualquer 

documentação hábil a corroborar com tais alegações. Sustenta o 

demandante que a requerida deixou de efetuar o pagamento das faturas 

de energia elétrica no importe de R$ 8.867,02 (R$ 4.226,03 + R$ 2.066,58 

+ R$ 2.159,45 + R$ 414,96). Todavia, da análise detalhada das faturas 

apresentadas pelo autor, verifica-se que as faturas nos valores de R$ 

2.066,58 (1/2) e R$ 2.159,45 (02/02) se referem ao parcelamento 

realizado da conta no importe de R$ 4.226,03 (quatro mil duzentos e vinte 

e seis reais e três centavos), não merecendo prosperar a soma de todas 

elas, vez que implicaria enriquecimento sem causa. Assim sendo, a 

requerida deve ser condenada ao pagamento das faturas no valor de R$ 

4.226,03 e R$ 414,96, que somadas, chega-se ao montante de R$ 

4.640,99. Afere-se da exordial, que o autor visa além da condenação da 

reclamada aos pagamentos dos alugueis vencidos e encargos locatícios, 

o pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) mensal sobre o 

valor total do aluguel e honorários contratuais no valor de 20% sobre o 

valor da causa. Quanto ao requerimento da aplicação de multa na 

porcentagem de 10% merece prosperar, diante do regulamentando no 

contrato através do Parágrafo Segundo – Item 2, que assim dispõe: 

“Havendo atraso no pagamento dos aluguéis, a LOCATÁRIA sofrerá multa 

de 10% (dez por cento) mais juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o 

valor total do recibo, além da correção monetária...” Neste sentido, já se 

posicionou esta corte Mato-Grossense: “RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE DESPEJO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

AFASTADA – MÉRITO – PEDIDO DE COBRANÇA INDEVIDA EM JUÍZO NÃO 

APRECIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO 

EM SEGUNDA INSTÂNCIA – APLICAÇÃO DO §3º, III, DO ART. 1.013, DO 

CPC/2015 – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE 

CONDENAÇÃO EM DOBRO DOS ALUGUERES PAGOS – MULTA 

CONTRATUAL – ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – PORPORCIONALIDADE – 

MULTA APLICADA EM EXCESSO NA SENTENÇA – REDUÇÃO AOS LIMITES 

DO CONTRATO – “PACTA SUNT SERVANDA” – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1- 

“Em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

(art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se 

o magistrado entendeu não haver necessidade de produção de prova 

testemunhal para o julgamento da lide e desnecessidade de nova perícia, 

não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. 

(...)” (AgRg no AREsp 385.106/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).2- “Nos 

termos do Art. 1.013, §3º, III, do CPC/2015 “(...) Se o processo estiver em 

condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o 

mérito quando (...) constatar a omissão no exame de um dos pedidos, 

hipótese em que poderá julgá-lo; (...)”.3- “A aplicação da sanção prevista 
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no artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do CC/2002) - 

pagamento em dobro por dívida já paga ou pagamento equivalente a valor 

superior do que é devido - depende da demonstração de má-fé, dolo ou 

malícia, por parte do credor. (...)” (AgRg no REsp 1079690/ES, Rel. Ministro 

SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 15/06/2011, REPDJe 16/06/2011).4- 

“Respeitadas as regras previstas na Lei nº 8.245/91 (Locação), as partes 

têm liberdade para contratar de acordo com as necessidades e 

peculiaridades do caso concreto, não se mostrando abusiva a multa 

fixada contratualmente no percentual de 10% em razão do 

descumprimento contratual, uma vez que inaplicável às regras Código de 

Defesa do Consumidor às relações locatícias. (...)” (Ap 112324/2014, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016).” (N.U 

0044754-96.2015.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, 

Publicado no DJE 23/05/2017) Entretanto, no que tange a condenação dos 

reclamados ao pagamento de honorários contratuais, não se mostra 

plausível o acolhimento de tal pleito, vez que é descabida a inclusão da 

condenação desses honorários, ainda que previstos no pacto de locação, 

nas planilhas de cálculos que instruiu a exordial, pois, no caso de 

propositura de ação judicial, cabe ao Juiz arbitrar os honorários 

advocatícios sucumbenciais, de acordo com a lei processual e, não, 

consoante contrato firmado entre as partes. Insta consignar ainda, que a 

referida cobrança somente é permitida ao locador na hipótese do artigo 

62, II, d, da Lei 8.245/91, em que é facultado ao locatário purgar a mora 

para evitar o despejo, verbis: “Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na 

falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel 

provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos 

acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: [...] II – o locatário e o 

fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, 

independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: [...] 

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por 

cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição 

diversa;” Neste sentido: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

DESPEJO - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - CUMULAÇÃO COM VERBA DE 

SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - A cobrança 

de honorários contratuais cumulativamente com a verba de sucumbência 

arbitrada incorreria em bis in idem, e, por conseguinte, configuraria 

enriquecimento ilícito - No caso, considerando que o comando sentencial 

tratou os honorários advocatícios, incluídos na planilha de cálculos como 

verba de natureza sucumbencial, não há que se falar em novo 

arbitramento de honorários.” (TJ-MG - AC: 10713150006268001 MG, 

Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 10/06/0019, Data de 

Publicação: 18/06/2019) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de 

cobrança, cumulada com despejo. Honorários contratuais incidem apenas 

na situação de purgação da mora disciplinada pelo art. 62, II, da Lei 

8.245/91. Estipulação contratual que não vincula o Poder Judiciário na 

fixação da verba honorária, considerando-se que o CPC prevê regra 

específica para a fixação dos honorários sucumbenciais. Inexistência de 

omissão no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo 

quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro 

material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza 

integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.” (TJ-SP - 

EMBDECCV: 10226216520188260576 SP 1022621-65.2018.8.26.0576, 

Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 27/06/2019, 36ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2019) Assim sendo, não tendo 

os requeridos, apresentado qualquer prova que refute in totum as 

alegações do autor, ou mesmo efetuado o pagamento dos valores em 

atraso, tem-se que deve ser reconhecida a existência da locação, bem 

como o atraso nos pagamentos. A propósito, assim dispõe a nossa 

jurisprudência pátria: “AÇÃO DE DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - 

COBRANÇA DE ALUGUEIS - CUMULAÇÃO PERMITIDA - ALUGUEIS 

ATRASADOS - PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS - CLÁUSULA DE 

MULTA DE 10% - POSSIBILIDADE - PEDIDO PROCEDENTE A ação de 

despejo pode ser cumulada com a cobrança de alugueis que só será 

ilidida se demonstrado o pagamento mediante recibo. A cláusula que fixa 

multa de 10% é permitida e não está ofendendo o Código de Defesa do 

Consumidor que não é aplicado à espécie”. (TJ-MG - AC: 

10518091731738001 MG , Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 

29/05/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/06/2014). Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. É ônus do locatário comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte locadora, (inc. II 

do art. 333 do CPC). Ônus do qual não se desincumbiu a locatária no caso. 

APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70060173911, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, 

Julgado em 20/11/2014). (TJ-RS - AC: 70060173911 RS , Relator: Paulo 

Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 20/11/2014, Décima Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei. 

No mais, o contrato de locação é titulo extrajudicial conforme prevê o 

artigo 784, inciso VIII Código de Processo Civil, e desse modo, nada 

impede que o reclamante execute as obrigações inadimplentes dos 

requeridos. Neste sentido a corte Matogrossense preleciona: “APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO E LOCAÇÃO - TÍTULO 

EXECUTIVO - COBRANÇA DE ACESSÓRIOS - POSSIBILIDADE - 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

COBRANÇA DE MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA - LEGALIDADE 

- JUROS QUE DEVEM SER COBRADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - 

RECURSO IMPROVIDO. O contrato de locação é título executivo 

extrajudicial nos termos do artigo 585, IV, do Código de Processo Civil, 

estando nele compreendidas as obrigações acessórias como o 

pagamento das contas de água, luz, multa e tributos, expressamente 

previstas no contrato. Os dispositivos do Código de Defesa do 

Consumidor não são aplicáveis aos contratos de locação, uma vez que 

estes são disciplinados por lei especial e não existe no caso qualquer 

relação de consumo. Não se confunde a multa por atraso no pagamento 

do aluguel com a multa por rescisão indevida do contrato de locação, 

podendo ser ambas cobradas na execução. A aplicação do IGPM ao 

contrato de locação não traz ilegalidade à cobrança.” (TJMT – TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 2434/2005, Número 

do Protocolo: 2434/2005, Data de Julgamento: 08-5-2006). Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos iniciais DECLARANDO RESCINDIDO O 

CONTRATO, e por consequência, DETERMINO a Desocupação Voluntária 

do Imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, e não sendo desocupado o imóvel, 

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 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. No mais, CONDENO os réus ao 

pagamento de: a) Aluguéis vencidos e vincendos não pagos referentes 

aos meses de Setembro/2018 até a efetiva desocupação, devendo ser 

respeitado o valor de cada mês previsto no contrato, devidamente 

corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da data de cada vencimento mensal, devendo ser acrescida a multa 

contratual de 10% (dez por cento) mensal sobre o valor do aluguel (vide 

parágrafo segundo, item 2, do contrato firmado); b) IPTU dos anos de 2017 

e 2018 (ID. 18872880); c) Débitos relativos à energia elétrica (ID. 

20826897), no valor de R$ 4.640,99 (quatro mil seiscentos e quarenta 

reais e noventa e nove centavos). CONDENO, ainda, os requeridos, 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 10% (dez 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. Cumpra-se. Cuiabá, de 

fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1011480-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILOMENA PETRONIA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011480-56.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FILOMENA PETRONIA DA CRUZ RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO S – JÁ EMBUTIDA A 

PRINCIPAL - § 1º DO ARTIGO 308 DO CPC, COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA interposta por FILOMENA PETRONIA DA CRUZ em face de 

BANCO BGN, devidamente qualificados nos autos, alegando que observou 

estar recebendo valores abaixo do montante que percebe a titulo de 

beneficio junto à Previdência Social, momento em que se dirigiu até a 

agência e recebeu a informação de que se tratava de empréstimos 

consignados em seu benefício, em seguida, foi até a sede da requerida 

para ter cópia dos contratos, porém não logrou êxito em obtê-los. Aduz 

que, em análise dos extratos fornecidos pela Previdência Social, verificou 

a existência dos contratos n° 51-127534/15310, 26-375509/16310, que 

desconhece mas utilizou os valores creditados, e sustenta que os 

referidos contratos não serão objeto dessa demanda. Diante do 

desconhecimento dos demais descontos realizados, requer a exibição de 

documentos para que a requerida apresente os contratos de n° 

22-388231/15310, 51.876402/14310 e quaisquer outros em nome da 

autora, além disso pugna pela declaração de inexistência de divida com 

relação aos contratos mencionados, bem como a repetição do indébito dos 

valores descontados indevidamente e danos morais. Com a inicial junta 

documentos. Antecipação de tutela deferida ID. 6711449. Devidamente 

citada, a requerida apresenta Contestação e Documentos ID. 14388294, 

alegando preliminarmente a decadência do direito da autora, enquanto que 

no mérito defende a contratação dos serviços cobrados, pelo que não há 

que se falar em cobrança indevida e/ou indenização por danos morais, 

considerando que os contratos foram devidamente assinados e o débito é 

legitimo. A parte autora impugna a Contestação ID. 14748198. Intimadas a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide enquanto que a ré pugna pela 

realização de audiência de instrução. É o relatório. Decido. Como matéria 

de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, 

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. Aliás, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça 

estabelece que: “O código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Todavia, não obstante reconhecida a relação 

jurídica consumerista, não há se falar em incidência do prazo decadencial 

de 90 dias, com supedâneo no artigo 26, II do Código de Processo Civil. 

Note-se que aludido dispositivo legal não se aplica à hipótese, porquanto 

não se cuida aqui de vício aparente ou de fácil constatação quando do 

fornecimento de serviço e de produto duráveis ou não duráveis, mas de 

revisão de cláusulas contratuais. Nesse contexto, trata-se de relação 

obrigacional de direito pessoal, para a qual o Código Civil de 2002 

estabelece o prazo prescricional de 10 anos, pelo que não prospera o 

reconhecimento do instituto da decadência arguida pela instituição 

financeira. Nesse sentido: CONTRATOS BANCÁRIOS AÇÃO REVISIONAL 

DECADÊNCIA TESE AFASTADA INSTITUTO INAPLICÁVEL RELAÇÃO 

PESSOAL DE DIREITO OBRIGACIONAL QUE NÃO VERSA SOBRE VÍCIO OU 

DEFEITO DO PRODUTO SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL 

APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297, STJ) 

JUROS REMUNERATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL ENCARGOS E TARIFAS ALEGAÇÃO GENÉRICA DE 

COBRANÇA SEM RESPALDO CONTRATUAL A MÍNGUA DE PROVAS 

MÍNIMAS DE QUE DE FATO, HOUVE COBRANÇA DE ENCARGOS OU 

MESMO TARIFAS NÃO PACTUADAS, RESTA PREJUDICADA A ANÁLISE 

DESTE PONTO DA DEMANDA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDA A 

COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS NOS CONTRATOS 

CELEBRADOS APÓS A MP Nº 1963-17/2000, ATUAL MP Nº 2.170-36/2001 

(RECURSO ESPECIAL PROCESSADO PELO RITO DO ARTIGO 543-C DO 

CPC), CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA POR ÓRGÃO 

FRACIONADO DO PODER JUDICIÁRIO CONTRATO DE ABERTURA DE 

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) ADMISSIBILIDADE 

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODO INFERIOR A UM ANO ANTE 

A PRÓPRIA NATUREZA DO CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL, MESMO 

SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL E AINDA QUE FIRMADO O 

CONTRATO ANTES DA VIGÊNCIA DA MP 1.963-17 DE 31.03.00 AÇÃO 

IMPROCEDENTE DECISÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS REVOGADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 00001295020098260370 SP 0000129-50.2009.8.26.0370, Relator: 

Márcia Cardoso, Data de Julgamento: 07/05/2014, 12ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/05/2014) Aduz a parte autora, em síntese, 

que é aposentada e que percebeu crédito de valores em seu benefício, 

alegando que jamais firmou negociação com a ré e que está sendo 

efetuado descontos indevidos na sua renda. A requerida defende que os 

descontos são devidos posto que os serviços foram contratados, que os 

contratos foram devidamente assinados e, portanto, trata-se de negócio 

jurídico perfeito. O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, 

incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de 

seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele 

postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Nas ações dessa 

natureza compete à parte adversa a comprovação de sua existência, 

como fato constitutivo do direito atacado, pois a parte autora pode apenas 

negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. 

CANCELAMENTO REGISTRO DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: 

É a ré parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda, tendo que 

vista que foi ela quem procedeu na inscrição negativa do nome da parte. 

Prefacial rejeitada. CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não 

retira do cessionário a sua legitimidade, não exime o devedor do 

pagamento e, tampouco, o exonera da obrigação, quando efetivamente 

contraído o valor. No caso em concreto não veio prova da notificação, 

sequer da contratação havida entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO 

ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a 

respeito da origem do débito na medida em que nenhum documento 

firmado pela requerente foi trazido aos autos. Imprescindível viesse 

provas contundentes da contratação. O ônus da prova do fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo ao direito da parte adversa é do réu, nos termos 

do inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil. A ausência de 

provas permite seja reconhecido como verdadeiros os fatos alegados pela 

autora, o que culmina no cancelamento da inscrição negativa em seu 

nome. DANO MORAL: Inovação recursal. Ausência de pedido na peça 

vestibular neste sentido. Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS: Mantidos. PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento 

de normas constitucionais e infraconstitucionais fica atendido nas razões 

de decidir deste julgado, o que dispensa manifestação pontual acerca de 

cada artigo aventado. Tampouco se negou vigência aos dispositivos 

normativos que resolvem a lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA 

PARTE CONHECIDA”. (Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 24/07/2012) Analisando as argumentações e 

documentos acostados nos autos, verifica-se que o banco comprova a 

relação jurídica entre as partes, através do contrato de ID. 14388305, e 

pela juntada de cópia dos documentos da autora. Embora tenha a autora 

alegado que houve fraude na contratação, não fez nenhuma prova do 

alegado e, mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia 

produzir, se manteve inerte e requereu o julgamento antecipado da lide. 

Dessa forma, da prova existente nos autos, resta claro que a conduta da 

requerida nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do 

Código Civil), já que a demandante possui relação com a mesma e 

contratou os serviços, o que justificou as cobranças. Acerca de tal tema, 

o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: APELAÇÃO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO 

INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 
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INCONFORMISMO - ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELO RÉU, ALÉM DE SE CUIDAREM DE MERAS CÓPIAS, 

FORAM UNILATELMENTE PRODUZIDOS, RAZÃO PELA QUAL NÃO SÃO 

APTOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES E A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO "SUB JUDICE" – 

DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE PEDIDO 

DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DE ASSINATURA - 

PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO 

RÉU NÃO AFASTADA - RELAÇÃO CONTRATUAL E EXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA COMPROVADAS - LEGITIMIDADE NO LANÇAMENTO DO NOME DO 

AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 01320803620118260100 SP 0132080-36.2011.8.26.0100, 

Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 09/06/2015, 

14ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/06/2015) “DECLARATÓIA FALSIDADE DE ASSINATURA MERA 

ALEGAÇÃO, SEM PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL OU DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE 

PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO, COMPROBATÓRIO DA 

OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO APELANTE NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO.” (Apelação º 7105815-0, 14ª Câmara de Direito Privado, Relator 

Pedro Ablas, julgado em 04/04/2007). Portanto, chega-se a conclusão que 

a parte autora é devedora dos contratos junto à Requerida, assim a 

cobrança configura-se exercício regular de direito. Eis o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – TELEFONIA MÓVEL - 

CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS - JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – (...) – FATURAS NÃO LIQUIDADAS – INCLUSÃO 

SERASA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO 

– DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO IMPROVIDO. 1-(...). 2- (...). 3-A 

recorrente alega que não assinou qualquer contrato com a recorrida, no 

entanto foi juntado na contestação um contrato assinado pela mesma e as 

faturas dos meses 07, 08, 09, 10 e 11/2009 não liquidadas. Sendo assim, 

resta caracterizado que a recorrida agiu no exercício regular do direito ao 

negativar a recorrente por serviços utilizados e não pagos”. (Ap, 

52060/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014). 

Negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MORAIS E 

PATRIMONIAIS – INSCRIÇÃO SERASA – (...) - DÉBITO EXISTENTE – 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 

– RECURSO IMPROVIDO. Débito existente, dano moral não configurado; 

não pode o autor alegar ignorância quanto a cobrança de encargos 

referentes a atraso de pagamento. (...)”. Ap, 46910/2014, 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Negritei. 

Destarte, restou-se configurado que a cobrança é devida, não gerando 

nenhum tipo de dano à parte autora. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito. REVOGO a tutela anteriormente deferida. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

a favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do 

CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P. R. I. Certificado o trânsito em julgado, e nada 

sendo requerido no prazo de 30 dias, arquive-se, com as baixas. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2020 SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020577-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LYVIA DE AQUINO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS PASSOS BORGES OAB - MT19467/O (ADVOGADO(A))

ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM OAB - MT19450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020577-17.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA LYVIA DE AQUINO NUNES RÉU: AURORA CONSTRUCOES 

INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA 

DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL movida por ANA LYVIA DE 

AQUINO NUNES em desfavor de AURORA CONSTRUÇÕES 

INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, devidamente qualificados nos 

autos, alegando em síntese que em 18/10/2012, as partes entabularam um 

contrato particular de compromisso de compra e venda de bem imóvel 

para entrega futura, tendo como objeto um imóvel urbano na planta, sendo 

este, uma unidade habitacional autônoma do empreendimento imobiliário 

denominado “RESIDENCIAL NELI CURVO”. Afirma que, o preço total do 

imóvel adquirido à época da assinatura da proposta de compra e venda 

era de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), sendo o pagamento 

efetuado conforme a disposição da Cláusula III do contrato. Relata que no 

contrato de Compromisso de Compra e Venda, a vendedora, ora 

reclamada, comprometeu-se a concluir e entregar as chaves do imóvel até 

o dia 30/05/2014. A cláusula prevê ainda que a data para a entrega das 

chaves será em 18 meses após a assinatura do contrato junto ao Agente 

Financeiro. Segue dizendo que o prazo para o termino da construção e 

efetiva entrega das chaves tinha como data limite para a entrega do imóvel 

até o dia 12/01/2015, ou seja, 18 meses após a assinatura do contrato 

com o Agente Financeiro, que se deu em 12.07.2013, conforme 

estabelecido no contrato de compromisso de compra e venda. Aduz que, 

o imóvel não foi entregue no prazo estabelecido pelo contrato, sendo 

adiado o prazo para Janeiro de 2015, por conta de atraso na instalação da 

rede elétrica pela Rede Cemat, contudo, mais uma vez o prazo não foi 

cumprido e fora remarcado novo prazo para entrega, sendo agora para 

Setembro de 2015, sob alegação de que a CAB atrasou a obra de 

tubulação. Relata que a reclamada possuía o prazo contratual até 

12/01/2015 para a entrega do imóvel, o que não fez, pelo que vem 

sofrendo perdas e danos, vez que está desembolsando o valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao mês referente ao aluguel do imóvel 

onde está residindo atualmente. Por fim requer a antecipação dos efeitos 

da tutela para determinar que a requerida efetue o pagamento dos 

alugueis correspondentes aos 22 meses de demora na entrega do imóvel 

em que a reclamante desembolsou o valor de R$1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), devendo ser prolongado até a data efetiva da entrega 

da chave e do imóvel. No mérito, busca a confirmação da liminar com a 

consequente condenação da construtora ao pagamento de indenização 

pelo atraso na obra, e indenização por danos morais. Com a exordial junta 

documentos. Antecipação de Tutela deferida ID. 4373343. Devidamente 

citada, a requerida apresenta contestação ID. 5526499 alegando em 

síntese que o atraso se deu por questões fortuitas, tal como o repasse de 

valores pela Caixa Econômica Federal, e por questões inerentes a própria 

atuação da autora, que não comprova a quitação do débito do 

financiamento até a data de 30.05.2014, não havendo se falar em atraso. 

A parte autora impugna a contestação ID. 10779492. Intimadas a 

especificar as provas que ainda pretendiam produzir, comparece a 

requerida informando o desinteresse na produção de mais provas, 

enquanto que a parte autora se manteve inerte conforme certidão de fls. 

184. Às fls. 194/200 a requerida comparece informando estar em estado 

de liquidação extrajudicial. É o relatório. Decido. Inicialmente, vale ressaltar 

que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga 

a construir unidades imobiliárias, se submetem a legislação consumerista, 

consoante entendimento do STJ, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Código de Defesa do 

Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a 

incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante 

financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior 

Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 120.905/SP,3ª Turma,Rel. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei) Sendo assim, 

identificada a relação consumerista, bem como identificados os seus 

componentes, evidente simbiose entre caso concreto e legislação 

consumerista correspondente. No caso, é evidente que incidem as regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, primeiro porque as 
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requeridas se caracterizam como típicas fornecedoras de produtos (CDC, 

art. 3º), já a autora é o clássico consumidor descrito no art. 2º do Código 

citado. Nesse passo, não há como afastar a aplicação da inversão do 

ônus da prova, estabelecido no artigo 6º da lei consumerista, porquanto é 

manifesta a posição de desvantagem em que se encontra a consumidora. 

Dos documentos acostados, verifica-se que a entrega do imóvel estava 

prevista para Maio de 2014, podendo ser entregue também no prazo de 18 

(dezoito) meses após a assinatura do contrato de financiamento ID. 

5526556, que foi assinado em 12.07.2013, vide ID. 5526698. Assim, 

tem-se a data de Janeiro de 2015 como marco final para a efetiva entrega 

do imóvel que, ao que se vê da leitura dos autos, sequer há informação da 

entrega, sendo assim, plenamente cabível a condenação ao pagamento 

dos prejuízos advindos da inadimplência contratual. Conforme já 

salientado, que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de 

consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, 

cuja alegação de que o atraso na conclusão do empreendimento e entrega 

da unidade da autora deu-se por motivos de força maior, integra o risco do 

empreendimento, sendo considerado pela jurisprudência pátria fortuito 

interno para fins de análise do nexo de causalidade entre o atraso e os 

danos suportados pelo consumidor adquirente. Nesse sentido: 

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO EM CONSTRUÇÃO 

– UNIDADE IMOBILIÁRIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO 

NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO DE CONTRATO. DIREITO CIVIL. 

Contrato de promessa de compra e venda e de construção. Unidade 

imobiliária não entregue no prazo ajustado. Inadimplemento da construtora 

e incorporadora. Caracterizado o inadimplemento por parte do promitente 

vendedor, que não efetuou a entrega das unidades no prazo previsto, 

nem demonstrou a ocorrência de caso fortuito ou de forca maior, impõe-se 

a rescisão dos contratos, com a devolução das quantias recebidas, 

monetariamente corrigidas, e com juros de mora desde a citação. Não 

constitui caso fortuito ou forca maior, suficiente para excusar a obrigação 

de entrega do imóvel, o alegado fato da inadimplência dos demais 

compradores, posto que é circunstância previsível pela construtora em 

face da modalidade de financiamento da obra que ela mesma elegeu e 

ofereceu aos promitentes compradores. Recurso desprovido. (RIT) 

1999.001.13031 - APELAÇÃO CÍVEL. DES.” Não é admissível que a 

construtora transfira ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de 

construção civil, assumidos pela mesma na qualidade de incorporadora e 

construtora de bens imóveis. Pois bem, o art. 393, do Código Civil reza que 

o ‘devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior, se expressamente não se houver por eles 

responsabilizados’. Nesse ponto, o renomado civilista SILVIO RODRIGUES, 

ao explanar sobre o tema, ensina que ‘o caso fortuito constitui um 

impedimento relacionado com a pessoa do devedor ou com sua empresa, 

enquanto a força maior advém de um acontecimento externo’. Com efeito, 

as justificativas apresentadas para a prorrogação da conclusão das 

obras constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que 

configuram fortuito interno, incapaz de eximir a ré da responsabilidade 

decorrente da falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso na 

entrega da unidade. Nos termos do art. 395 do Código Civil, responde o 

devedor pelos prejuízos causados com sua mora. A responsabilidade civil, 

neste caso, é objetiva, na medida em que o contrato entabulado está 

submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao nexo 

causal, é certo que a responsabilidade civil objetiva não dispensa sua 

verificação. Na lição de Caio Mario da Silva Pereira, "para que se 

concretize a responsabilidade é indispensável se estabeleça uma 

interligação entre a ofensa à norma e o prejuízo sofrido, de tal modo que 

se possa afirmar ter havido o dano". Existem diversas teorias 

justificadoras do nexo de causalidade, mas duas delas merecem 

destaque, quais sejam: Teoria da Causalidade Adequada, desenvolvida 

por Von Kries prevista como afirma parte da doutrina nos art. 944 e 945 

do Código Civil e a Teoria do Dano Direito e Imediato conforme art. 403 do 

mesmo diploma legal. Fato é que, independentemente da teoria adotada, o 

elemento imaterial ou virtual da responsabilidade civil das rés está 

presente. Houve plena demonstração da relação de causa e efeito entre a 

conduta e dano suportado O art. 402 do Código Civil determina que, "salvo 

as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas 

ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu , o que 

razoavelmente deixou de lucrar". Nessa linha de intelecção, caso o imóvel 

tivesse sido entregue na data aprazada, poderia o proprietário habitá-lo ou 

alugá-lo, a critério seu. Daí porque é desnecessária a comprovação da 

intenção de obter lucro com o imóvel. Trata-se, tão somente, da 

compensação pela privação injusta na posse da coisa dotada de 

expressão econômica. Dessa forma, razoável a condenação da ré ao 

pagamento de indenização a título de lucros cessantes (alugueis) durante 

todo o período de mora (Janeiro de 2015 até a efetiva entrega), no valor 

de meio por cento sobre o valor da unidade. Sobre o assunto: "COMPRA E 

VENDA. PRÉDIO DE APARTAMENTOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM E 

TAXAS PAGAS A TERCEIRO. INVIABILIDADE DE SUA EXIGÊNCIA DE 

QUEM NADA RECEBEU. PEDIDO DE RESTO PRESCRITO. CLÁUSULA DE 

TOLERÂNCIA HAVIDA POR VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR 

AFASTADA. DANO MORAL INEXISTENTE POR MERO PROBLEMA EM 

CONTRATO. LUCROS CESSANTES LOCALIZADOS PELO ATRASO E 

COMPOSTOS COM LOCATIVOS DO BEM NO IMPORTE DE MEIO POR 

CENTO DO VALOR DA UNIDADE . RETARDAMENTO DA ENTREGA A SER 

SANCIONADO PELA RESPONSABILIZAÇÃO DA CONSTRUTORA PELOS 

ALUGUÉIS DO PERÍODO DE ATRASO. CUSTOS DE ARMAZENAMENTO DE 

BENS AFASTADOS PARA EVITAR" BIS IN IDEM "E POR FALTA DE 

COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. APELO DO RÉU 

PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR AFASTADO". (TJSP, 

Apelação 0128518-82.2012.8.26.0100, Rel. Des. Giffoni Ferreira, 2ª 

Câmara de Direito Privado, j. 28/10/2014). Destarte, forçoso reconhecer a 

responsabilidade da ré pelo pagamento dos lucros cessantes, no importe 

de 0,5% do preço de compra atualizado do imóvel, por cada mês de atraso 

e o termo final a entrega das chaves, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada 

vencimento. Quanto ao dano moral, assim o conceitua S.J. de Assis Neto: 

"É a lesão ao patrimônio jurídico materialmente não apreciável de uma 

pessoa. É a violação do sentimento que rege os princípios morais 

tutelados pelo direito". (Dano Moral - Aspectos Jurídicos, Ed. Bestbook, 1ª 

ed., segunda tiragem, 1.998).” O dano moral ocorre quando há violação a 

um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, 

liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que 

asseguram a dignidade da pessoa humana. Embora o STJ tenha entendido 

que a indenização por danos morais decorrente do atraso na entrega do 

imóvel não possui caráter absoluto e não é presumível (RECURSO 

ESPECIAL 2016/0253093-5), no caso em discussão houve atraso 

considerável, extrapolando o prazo contratualmente ajustado, gerando 

frustração das expectativas de melhoria de qualidade de vida. Portanto, é 

inegável que os danos causados ao (s) autor (es) e o nexo de 

causalidade entre a ação e o dano, impõe a (s) requerida (s) o dever de 

indenizar (em) com base na responsabilidade objetiva decorrente do risco 

da atividade, seja com fundamento no artigo 37, § 6º, da CF/88, seja com 

base no artigo 927, parágrafo único, do CC, ou ainda, com base no art. 14 

do CDC. É sempre útil lembrar que a responsabilidade que incide o 

fornecedor de serviços e produtos é, por força dos artigos 14 e 18 da Lei 

8.078/90, objetiva e configura-se independentemente da caracterização 

da culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, 

que como já dito, é, neste caso, presumido. Nesse sentido, é o 

entendimento do E. Tribunal Estadual: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA – CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO DE CONSUMO 

CONFIGURADA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A justiça comum é 

competente para apreciar demanda que trata de relação obrigacional entre 

particulares, caso em que mostra-se descabida a remessa dos autos à 

Justiça Federal quando a Caixa Econômica Federal figure apenas como 

agente financeiro” (TJMT – 6ª Câm. Cível – RAC 125431/2016 – Rel. DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016). 2. Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de 

imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano 

moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação 

de efetivo prejuízo. 3. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar 

elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a 

reincidência da conduta lesiva”. (Ap 158384/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, 

Publicado no DJE 25/05/2017). Destaquei. “RECURSO DE APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO CONSTRUTORA 

PAGAMENTO DE ALUGUERES E DANOS MORAIS - ATRASO 

INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 
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DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA - ATRASO INJUSTIFICADO PARA 

ENTREGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – DANO 

MATERIAL COMPRADO - ATRASO QUE ENSEJOU A LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM 

ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

MAJORADOS POR FORÇA DO ARTIGO 85, §11º, DO CPC. É devida a 

reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo 

comprador, pelo período de atraso na entrega do imóvel. O atraso 

prolongado na entrega do imóvel, destoa dos patamares de razoabilidade 

na espera ou expectativa de obter o objeto contratual, por nítido abuso de 

direito praticado pela Construtora da obra. A análise do contexto dos 

fatos, evidencia a ocorrência de frustração da legítima expectativa do 

comprador que ultrapassa a esfera dos meros dissabores e 

aborrecimentos. Configura ofensa a direitos da personalidade. Se há 

ofensa a direitos da personalidade, surge para o Comprador, como 

acertadamente determinou o Juízo a quo, o dever de indenizar os danos 

morais experimentados”. (Ap 37216/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017) Destaquei. “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS–CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE 

IMÓVEL – APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE – RECURSO ADESIVO- QUITAÇÃO DO DÉBITO - NÃO 

COMPROVADO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Por se tratar 

de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa 

do Consumidor, não há como eximir a responsabilidade da Apelante pelo 

significativo atraso para a conclusão das obras, uma vez que não se pode 

transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, 

assumidos por ela na qualidade de incorporadora e construtora de bens 

imóveis. Por conseguinte, restam evidenciados os elementos do dever de 

indenizar, consubstanciados no descumprimento injustificado do prazo de 

entrega da unidade, o dano pela impossibilidade de usufruir o bem, bem 

como o nexo de causalidade. No que tange ao valor indenizatório, doutrina 

e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação deve-se 

considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, nos termos do 

art. 944 do Código Civil. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se 

ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de 

desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a 

levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos 

semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe 

foram indevidamente impostos”. (Ap 163127/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) Destaquei. “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE 

IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – 

APLICAÇÃO CDC – RISCOS INERENTES AO RAMO DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL 

CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE 

E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por se tratar 

de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa 

do Consumidor, eventuais atrasos na conclusão do empreendimento e 

entrega do imóvel por motivos de força maior, integram o risco do 

empreendimento, sendo considerado pela jurisprudência como fortuito 

interno para fins de análise do nexo de causalidade entre o atraso e os 

danos suportados pelo consumidor adquirente. A frustração e o 

adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos 

suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do 

consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do 

cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. Para a 

fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade 

da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a 

direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a 

ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor 

e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos”. (Ap 

179190/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, 

Publicado no DJE 08/05/2017) Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL – 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RELAÇÃO 

DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA 

DA OBRA – ALUGUEL DE OUTRO IMÓVEL ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES 

– REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A justiça comum é competente para apreciar demanda que 

trata de relação obrigacional entre particulares, caso em que mostra-se 

descabida a remessa dos autos à Justiça Federal quando a Caixa 

Econômica Federal figure apenas como agente financeiro. O atraso 

injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de 

moradia configura dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de 

prejuízo e autoriza a condenação da construtora em indenizar o 

promitente-comprador pelos aluguéis que teve de pagar até a efetiva 

entrega das chaves. Observados os parâmetros e os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, a manutenção da quantia fixada pelo 

Juízo a quo no arbitramento dos danos morais é medida que se impõe”. 

(Ap 125431/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) Destaquei. Nessa esteira, comprovado o fato e presente o 

dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a fixação do 

dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

CONDENAR a ré: A indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem 

material, a titulo do pagamento de aluguel, pelo período do atraso na 

entrega do imóvel (Janeiro de 2015 até a data da efetiva entrega das 

chaves), no importe de 0,5% do preço de compra atualizado do imóvel, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC, a partir de cada vencimento. Ao pagamento de indenização à 

parte requerente pelos prejuízos de ordem moral causados e, sabendo do 

caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de 

impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância que considero ponderada e 

razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da 

sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação. 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. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1024201-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO OAB - MT17638-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE MIRANDA JOSETTI (REU)

JAMEL OMAR MOCHAMED KARAWI (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024201-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE RÉU: JAMEL OMAR 

MOCHAMED KARAWI, FRANCIANE MIRANDA JOSETTI Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

CUMULADA COM COBRANÇA formulada por SIRLEI SOMAVILLA 

GRANOSKI em desfavor de JOÃO EDUARDO SAMPAIO DE ALENCAR, 

devidamente qualificados nos autos, alegando que é proprietária do imóvel 

situado na Avenida Miguel Sutil, nº 9.855, Apartamento 301, Condomínio 

Residencial Saint Mikhael, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, CEP 

78043-305. Acrescenta que em 01.09.2017 foi firmado com o requerido 

JAMEL contrato de locação do imóvel supramencionado, tendo como 
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fiadora a ré FRANCIANE, cujo valor de locação a partir de 01.10.2018 era 

de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), tendo ficado acordado ainda, a 

obrigação do reclamado de pagamento do condomínio e do IPTU. Informa 

que não foram pagos os alugueis dos meses de Setembro/2018 a 

Março/2019, Agosto/2019 e que nos meses de Abril e Junho de 2019 

houve tão somente pagamento parcial, faltando à quantia de R$ 354,98 

para a quitação do débito. Menciona ainda, que para não sofrer uma 

execução referente a taxas de condomínio, firmou termo de acordo e 

desde então vem arcando com o pagamento de tais cobranças, tendo sido 

despendido para tal até o presente momento o valor de R$ 16.677,97 

(dezesseis mil seiscentos e setenta e sete reais e noventa e sete 

centavos), além do débito de IPTU dos anos de 2018 e 2019. Por tais 

razões, ajuizou a presente demanda por meio da qual requer a concessão 

de tutela antecipada determinado a desocupação do imóvel, no mérito a 

condenação dos requeridos ao pagamento dos alugueis em atraso, taxas 

de condomínio, IPTU e ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios. Instrui a inicial com documentos. Indeferida a antecipação de 

tutela ao ID. 21044229. Realizada sessão de conciliação, restou 

prejudicada tendo em vista a ausência dos reclamados. Regularmente 

citados (IDs. 22399196 e 22399205) os réus deixaram o prazo decorrer in 

albis. É o relatório. Decido. Registra-se a aplicação ao presente caso do 

que preceitua o artigo 355 do Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz 

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de 

mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349”. O artigo 344 do 

mesmo diploma legal dispõe que: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor”. Dessa feita, o julgamento antecipado da lide 

se impõe não havendo cerceamento de defesa pela não abertura de prazo 

para especificação de provas. Nesse sentido: “Presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim proceder”. (STJ, 4ª T. REsp 2.832-RJ). No 

comentário deste artigo, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, no Código de Processo Civil Comentado, na página 593, 

dissertam sobre o tema: “1. Revelia. É a ausência de contestação. 

Caracteriza-se quando o réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para 

a contestação; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, 

mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo 

nosso) É cediço que tal presunção é relativa, e não absoluta, ou seja, 

cede às provas em contrário. Convém salientar, contudo, que a garantia 

da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, é 

uma faculdade conferida ao réu no sentido de contrapor aos fatos 

alegados pela parte contrária. Entretanto, caso a parte haja com 

contumácia, isto é, deixando de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracterizada está a revelia, 

situação esta demonstrada nos autos. Conforme relatado, trata-se de 

AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA 

COM COBRANÇA formulada por SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI em 

desfavor de JOÃO EDUARDO SAMPAIO DE ALENCAR, devidamente 

qualificados nos autos. Não obstante a revelia dos demandados, que traz 

a presunção da veracidade dos fatos articulados, observa-se que os 

documentos encartados com a inicial são provas suficientes da alegação 

da requerente, senão vejamos: Consta do Contrato de Locação acostado 

ao ID. 20703994 que a autora locou ao requerido JAMEL em 1º de 

Setembro de 2017 um imóvel situado na Avenida Miguel Sutil, nº 9855, 

Aptº 301, Condomínio Residencial do Edifício Saint Mikhael, Duque de 

Caxias, Cuiabá-MT, inicialmente pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo 

garantido o negócio jurídico pela modalidade de fiança, essa prestada pela 

ré FRANCIANE. Sabe-se que no contrato de locação, o locador deve 

disponibilizar o imóvel e em contrapartida o locatário deve pagar os 

alugueres devidos. Assim, não tendo os requeridos, apresentado qualquer 

prova que refute as alegações da parte autora, ou mesmo efetuado o 

pagamento dos valores em atraso, tem-se que deve ser reconhecida a 

existência da locação, bem como o atraso no pagamento de alugueres e 

acessórios desta, previstos contratualmente. A propósito, assim dispõe 

esta corte Mato-Grossense: “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGERES JULGADA 

PARCIALEMENTE PROCEDENTE - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA- COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - 

DEFERIMENTO EM SEDE DE APELO - MÉRITO REQUERIDO QUE ALEGA 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR - CONTRATO VERBAL DE 

LOCAÇÃO - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CORROBAR A 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Faz 

jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter 

condições de custear as despesas processuais e os honorários 

advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Firmado contrato de 

locação comercial, ainda que de forma verbal, cujo contexto probatório 

evidencia que o requerido sempre teve conhecimento que o autor da ação 

era o legítimo proprietário locador, não há como acolher a tese de 

ausência de interesse de agir por inexistência de contrato verbal. Não 

comprovado o cumprimento de suas obrigações locatícias, em especial o 

pagamento dos alugueres e seus acessórios, de rigor a procedência da 

ação.” (N.U 0015351-05.2015.8.11.0002, , GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, 

Publicado no DJE 21/09/2018) “AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR 

FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS – EXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, OU EXTINTIVO DEMONSTRADO PELO RÉU – 

ART. 373, II, CPC - PAGAMENTO PARCIAL DOS ALUGUÉIS 

DEMONSTRADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR MANTIDO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Ao locatário incumbe o 

ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, III, do CPC, porquanto demonstrado 

através de recibo de pagamento parcial o débito dos aluguéis durante o 

trâmite do processo.Mostrando-se adequado o valor dos honorários 

arbitrado, deve ser mantido para atender aos preceitos delineados no art. 

85, §8º, do CPC.A simples propositura de ação ou interposição de recurso 

não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de 

ação.” (N.U 0002479-16.2010.8.11.0007, , CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) Colho ainda o que preleciona a 

jurisprudência pátria: “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. 

PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. Diante da alegada inadimplência 

dos locativos e demais encargos por considerável período de tempo, 

caberia à parte requerida, tão somente, juntar aos autos os recibos de 

pagamento, ônus seu, a teor do artigo 373, inciso II, do novo Código de 

Processo Civil - não o fez. A afirmação de uma relação íntima entre as 

partes litigantes não descaracteriza a locação, tampouco exime a ré de 

comprovar o adimplemento das obrigações contratualmente assumidas. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074822651, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 

Julgado em 06/09/2017).” (TJ-RS - AC: 70074822651 RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Quinta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/09/2017) “APELAÇÃO. 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS. 

ADMITIDO O NÃO PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE 

COMÉRCIO, INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO. 

DESCABIMENTO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Fundado o despejo em falta 

de pagamento, incumbe à parte demandada a demonstração do 

pagamento, ou a apresentação de justificativa plausível ao inadimplemento, 

a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC. 1.1. No caso, não se nega a 

falta de pagamento a contar de abril de 2015, desservindo as justificativas 

apresentadas a descaracterizar o inadimplemento. 2. Em ação de despejo 

fundada na falta de pagamento, a rescisão contratual não é imputável ao 

locador, descabendo falar-se em indenização pelo fundo de comércio, 

ademais, pela falta de demonstração, na totalidade, dos requisitos 

previstos nos artigos 51 e 52, § 3º, da Lei nº 8.245/91. Precedente. 2.1. A 

indenização pelo fundo de comércio prevista no contrato pressupunha a 

venda do imóvel, o que não ocorreu, descabendo pedido formulado esse 

embasamento. 3. As Cláusulas Quarta e Quinta do contrato preveem a 

renúncia ao direito de retenção ou indenização. Tal renúncia, no teor da 

Súmula nº 335 do STJ, é plenamente válida, operando seus efeitos e 

impedindo... que, na presente ação, alegue-se indenização por 

benfeitorias ou direito de retenção como matéria defensiva. 4. Repelidas 

as teses defensivas e comprovada a falta de pagamento dos locativos, 

que já soma período superior a três anos e meio, imperativa a decretação 

do despejo, bem como a condenação da ré ao pagamento dos aluguéis 

vencidos e vincendos, corrigidos na forma da Cláusula Terceira do 

contrato. 5. Sentença reformada para julgar procedente a ação. 

APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076749100, 
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Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

Kraemer, Julgado em 28/02/2019).” (TJ-RS - AC: 70076749100 RS, 

Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2019) 

“APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E 

ENCARGOS. DEFERIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA DE 

EVIDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA, PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO 

CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS COBRADOS. 

NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deferida a medida de 

urgência requerida pela autora, resta prejudicado o recurso de apelação 

por ela interposto. Perda superveniente do objeto. 2. A nova legislação 

processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e 

da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o qual deve ser 

observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos artigos 4º e 

6º do CPC. 3. Considerando a realidade dos fatos, qual seja, a união 

estável, escorreita a sentença que considerou mero formalismo e afastou 

a alegada ilegitimidade ad causam pelo fato de constar como autora da 

ação a companheira do locador e não o próprio locador. 4. A 

requerida/apelante não trouxe aos autos qualquer recibo ou documento 

que servisse de prova do pagamento alegado, além dos já informados pela 

autora, de forma que não há como ser afastada a cobrança realizada. 5. 

Recurso da autora prejudicado. Recurso da ré conhecido e não provido.” 

(TJ-DF 07244128620178070001 DF 0724412-86.2017.8.07.0001, Relator: 

SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 22/05/2019, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 27/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

- Conforme verificado, a autora carreou aos autos planilhas atualizadas 

dos débitos dos demandados (IDs. 22382614 a 22382628), comprovando 

a inadimplência dos devedores em relação aos alugueres do imóvel, além 

disso, carreou aos autos Termo de Acordo e Confissão de Dívida (ID. 

20704027) demonstrando a quantia que foi despendida para pagamento 

das taxas de condomínio de período abrangido pela locação e o DAM – 

Documento de Arrecadação Municipal (ID. 20704030) comprovando os 

débitos de IPTU. Insta consignar, que quanto aos débitos de taxa de 

condomínio e encargos relativos ao IPTU, dispõe a cláusula 9ª do contrato 

(ID. 20703994) que tais obrigações ocorrerão por conta do locatário, 

assim é devida sua condenação ao pagamento. No mais, o contrato de 

locação é titulo extrajudicial conforme prevê o artigo 784, inciso VIII Código 

de Processo Civil, e desse modo, nada impede que o reclamante execute 

as obrigações inadimplentes da requerida. Neste sentido a corte 

Mato-Grossense preleciona: “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CONTRATO E LOCAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - 

COBRANÇA DE ACESSÓRIOS - POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DE MULTAS 

COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA - LEGALIDADE - JUROS QUE DEVEM 

SER COBRADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O 

contrato de locação é título executivo extrajudicial nos termos do artigo 

585, IV, do Código de Processo Civil, estando nele compreendidas as 

obrigações acessórias como o pagamento das contas de água, luz, multa 

e tributos, expressamente previstas no contrato. Os dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de 

locação, uma vez que estes são disciplinados por lei especial e não existe 

no caso qualquer relação de consumo. Não se confunde a multa por 

atraso no pagamento do aluguel com a multa por rescisão indevida do 

contrato de locação, podendo ser ambas cobradas na execução. A 

aplicação do IGPM ao contrato de locação não traz ilegalidade à 

cobrança.” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 2434/2005, Número do Protocolo: 2434/2005, Data de 

Julgamento: 08-5-2006). “RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS 

Á EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO POR 

EXCELÊNCIA – ARTIGO 585, IV DO CPC – VALORES NÃO 

COMPROVADOS – DECOTE – ELABORAÇAO DE NOVA PLANILHA DE 

CALCULO PELO CREDOR – VITORIA MINIMA – RESPONSABILIDADE 

TOTAL PELO PAGAMENTO DOS CUSTOS DO PROCESSO E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ADEQUAÇÃO 

NECESSÁRIA – PARAGRAFO ÚNICO, ARTIGO 86, CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL Recurso do embargado conhecido e desprovido, recurso do 

embargante conhecido e parcialmente provido.1. A rigor do artigo 583 c/c 

618, I do CPC revogado, substância aplicada no caso em comento, para 

utilização do processo de execução, indispensável a materialização do 

título executivo. Isto é forma. Por mais liquido e certo que seja o direito da 

parte, não existindo titulo executivo, deve a arte perseguir seu direito 

através do processo de conhecimento.2. O contrato de locação, por força 

do artigo 585, inciso IV, do Código de Processo Civil é titulo executivo por 

excelência...” (N.U 0008313-53.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) Efetivamente, tendo os 

requeridos deixado de apresentar os recibos de pagamentos dos aluguéis 

e taxas condominiais em atraso, comprovante de pagamento do IPTU, é 

certo que a ausência de pagamento está comprovada. Nesse contexto, a 

Lei n°. 8.245/91, que dispõe sobre a relação de inquilinato, preceitua a 

seguinte obrigação: “Art. 23. O locatário é obrigado a: I - pagar 

pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou 

contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 

sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro 

local não tiver sido indicado no contrato; (...)”. Portanto, em decorrência 

dos EFEITOS DA REVELIA, corroborado com os documentos que 

instruíram a petição inicial, tem-se como verdadeiro que as partes 

celebraram um contrato de locação tendo por objeto o imóvel delineado na 

peça vestibular e que os requeridos deixaram de efetuar o pagamento dos 

aluguéis e encargos da locação, mesmo notificados e cientes do 

ajuizamento da ação, ensejando que a procedência da presente demanda 

se mostra medida imperiosa. Os índices de correção monetária que devem 

prevalecer nestes autos é o índice nacional de preços ao consumidor - 

INPC/IBGE a partir de cada vencimento, conforme entendimento 

jurisprudencial. Quanto aos juros moratórios, devem incidir, por força da 

lei, em razão da mora caracterizada, a partir de cada vencimento mensal. 

O limite do seu percentual deve ser à taxa de um por cento (1%) ao mês. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e consequentemente, DECLARO rescindido o 

contrato de locação celebrado entre as partes, e consequentemente, 

DETERMINO a Desocupação Voluntária do Imóvel no prazo de 15 (quinze) 

dias, e não sendo desocupado o imóvel, 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 

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. No mais, CONDENO os réus aos pagamentos: a) dos alugueis de 

Setembro/2018 a Março/2019, Agosto/2019 em sua totalidade e o 

remanescente dos meses de Abril e Junho/2019 no montante de R$ 

354,98 (trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), 

devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da data de cada vencimento mensal; b) das taxas de 

condomínio do período de Setembro de 2018 à Julho de 2019, no montante 

de R$ 16.677,97 (dezesseis mil seiscentos e sessenta e sete reais e 

noventa e sete centavo), vide IDs. 20704027, 22382597, 22382602, 

22382606; c) do IPTU dos anos de 2018 e 2019. CONDENO, ainda, os 

demandados, 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 10% (dez 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. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Novembro de 2019. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020076-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARA ATANAZIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020076-29.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: KATIA MARA ATANAZIO SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS interpôs embargos de declaração em face da 

sentença proferida, ao argumento de que a mesma incorreu em erro 

material/contradição ante a inexistência de nexo causal entre a lesão no 

ombro esquerdo e o acidente noticiado. Aduz que o boletim de ocorrência 

e de atendimento médico indicam que a lesão ocorreu no ombro direito e 

não esquerdo. Por tais razões, requer o acolhimento dos presentes 

Embargos Declaratórios, a fim de sanar a erro material apontado. Instada a 

se manifestar, a expert esclareceu que houve erro material no laudo, 

porquanto o membro lesionado é o ombro direito (id. 19382421). 

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”. De fato, merece ser saneado o 

erro material/contradição constante no corpo da sentença embargada 

relativo à lesão permanente do autor. Conforme esclarecido pelo expert 

(id. 19382421), a invalidez permanente que acomete a autora diz respeito 

ao ombro direito, não esquerdo. Diante do exposto, ACOLHO os embargos 

de declaração, para corrigir o erro material apontado na sentença, para 

que onde consta: “[...] - OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 TOTAL: R$ 1.687,50 

[...]”. Passa a vigorar a seguinte redação: “[...] - OMBRO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 

TOTAL: R$ 1.687,50 [...]” Na parte que não foi objeto da correção, 

permanece a sentença como lançada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052296-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILAH FURQUIM MARRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

FUNDACAO UNIMED (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1052296-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEILAH FURQUIM MARRA RÉU: FUNDACAO UNIMED, UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar 

proposta por LEILAH FURQUIM MARRA em desfavor de FUNDAÇÃO 

UNIMED e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ambos 

devidamente qualificados nos autos, em que alega que se inscreveu 

regularmente perante as requeridas, objetivando participar do processo 

seletivo para a admissão de novos cooperados da Unimed Cuiabá. Narra 

que, para sua surpresa ao analisar o gabarito da aludida prova, observou 

que a primeira ré havia cometido erros grosseiros na elaboração de 02 

(duas) questões, razão pela qual a requerente, diligentemente, no prazo 

do Edital interpôs os recursos cabíveis, entretanto, todos foram 

indeferidos, pelo que pugna em sede de antecipação de tutela para que 

seja determinada a anulação das questões “05” e “31”, bem como seja 

realizada uma nova pontuação da autora. É o relatório. Decido. In casu, 

aduz a autora que há um erro material nas referidas questões, expõe 

ainda que impetrou recurso administrativo pretendendo a anulação das 

questões “05” e “31”, que não produziram efeitos, pois foram indeferidos 

pela primeira requerida e inconformada com o resultado propôs a presente 

ação. É evidente que o mérito da ação é a anulação das questões 

supramencionadas, ocorre que o poder discricionário em relação à 

elaboração de questões é da banca examinadora. Logo, é de inteira 

responsabilidade da banca examinadora apreciar, deferir ou indeferir 

recursos providos acerca de suas questões, sendo vedado ao Poder 

Judiciário substitui-la para avaliar os critérios utilizados para a elaboração 

e correção das provas. Nesse mesmo diapasão, ao Poder Judiciário 

compete, em se tratando de análise relacionada à realização e aplicação 

de processos seletivos, apenas o exame de sua legalidade, o que 

inviabiliza sua interferência no mérito do ato administrativo. É firme o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que, como regra geral, o Poder 

Judiciário não pode substituir à banca examinadora de CONCURSO público 

para anular QUESTÕES de prova: “[...] Não comprovada a alegada 

ausência de motivação ou precariedade nas respostas dadas aos 

recursos interpostos em face do gabarito preliminar. Ademais, o 

pretendido exame da motivação encontra óbice na jurisprudência desta 

Corte, firmada no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no 

controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar 

respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (RE 

632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). [...]. (STF, Primeira Turma, MS 

29856/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da 

Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2016). (destaquei) Este 

entendimento encontra-se também consolidado no Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANATEL. QUESTÕES 

DE PROVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ANULAÇÃO PELO PODER 

JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA 

BANCA EXAMINADORA. 1. O reexame dos critérios usados por banca 

examinadora na formulação de QUESTÕES, correção e atribuição de notas 

em provas de CONCURSOS públicos é vedado, como regra, ao Poder 

Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às 

regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. 

Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, 

DJe 07/03/2013). (destaquei) Destaca-se que não cabe ao Poder 

Judiciário interferir no âmago das decisões administrativas tomadas pela 

Comissão do CONCURSO, não podendo ingressar diretamente no mérito 

administrativo, qual seja, o critério de avaliação da Banca Examinadora. 

Nesse sentido se rende a Corte Mato-Grossense: REEXAME NECESSÁRIO 

C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - 

CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 

PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO 

OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA 

EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO 

NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO PROVIDO - 

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. O reexame dos 

critérios usados por banca examinadora na formulação de QUESTÕES, 

correção e atribuição de notas em provas de CONCURSOS públicos é 

vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da 

legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. 

Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg 

no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).(N.U 

0003107-14.2012.8.11.0046, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, 

Publicado no DJE 08/07/2019). “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA - 

PONTOS SUFICIENTES - NÃO OBTENÇÃO - PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE 

QUESTÃO - FINALIDADE - ACRÉSCIMOS DE DEZESSEIS PONTOS - 

INADMISSIBILIDADE. Não compete ao Judiciário ingressar no mérito do ato 

administrativo, com a finalidade de proceder a nova correção das provas, 

porquanto, não é admissível, no controle de legalidade, substituir banca 

examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a 

eles atribuídas. Sentença retificada. Recurso prejudicado.” (Ap 

105342/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Relatora: Maria Aparecida Ribeiro, Julgado em 09/07/2018, Publicado no 

DJE 16/08/2018). O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 332, 

inciso II, preceitua que o Juízo julgara liminarmente improcedente o pedido 

que contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 

Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, in 
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verbis: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, 

independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o 

pedido que contrariar: II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal 

ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 

Logo, por força do princípio da legalidade, cabe ao Judiciário analisar se 

as normas pré-estabelecidas estão sendo cumpridas por ambas as 

partes. Em razão disso, é permitido ao Poder Judiciário intervir somente 

quando existe flagrante ilegalidade as regras editalícias, ou seja, quando o 

candidato comprova de forma incontroversa que o conteúdo da QUESTÃO 

exigida pelo certame não estava arrolado como conteúdo programático 

imposto a todos os candidatos, o que não ocorreu no presente caso. O 

Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral fixou a seguinte tese: O 

controle jurisdicional de questões de concurso público é admitido prima 

facie como corolário da garantia constitucional da inafastabilidade da tutela 

judicial efetiva (CRFB, art. 5º, XXXV), sendo certo, porém, que a 

densidade da intervenção judicial dependerá, em cada caso, do maior ou 

do menor grau de vinculação da Administração Pública à juridicidade, em 

respeito ao postulado da Separação dos Poderes (CRFB, art. 2º). Em todo 

caso, não compete ao Poder Judiciário interpretar a doutrina prevista no 

edital para avaliar o acerto das questões formuladas pela banca 

examinadora, reservando-se a anular questões evidentemente 

teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com o conteúdo previsto no 

Edital. Considerando que o caso posto não revela ofensa ao edital, mas 

sim descontentamento com a correção da prova, há que se render à 

Teoria dos Precedentes fomentada à luz da nova ótica processual. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE O PEDIDO da presente 

ação, com fulcro no artigo Art. 332, II do Código de Processo Civil, uma 

vez que contraria tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal 

Federal no RE 632853 CE. Custas já antecipadas. Sem honorários diante 

da ausência de angularidade processual. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 05 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-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010018-77.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT4474-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIS BUCAIR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT4671-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010018-77.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052997-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. S. (AUTOR(A))

MARIA SILVA CAVALCANTE (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: 1052997-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

M. C. S., MARIA SILVA CAVALCANTE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 23/04/2020, 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: 1052913-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIOS DE MORAES MONTEIRO (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: 1052913-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS VINICIOS DE MORAES MONTEIRO REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos. Designo o dia 22/04/2020, às 13h50min 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: 1052678-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERICLYS EDUARDO MELO RONDON (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: 1052678-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERICLYS EDUARDO MELO RONDON REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Designo o dia 23/04/2020, às 12h30min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 
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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: 1052492-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SABINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052492-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIAS SABINO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 23/04/2020, 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: 1053698-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALETE ALECRIM DE BRITO (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: 1053698-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DALETE ALECRIM DE BRITO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Designo o 

dia 23/04/2020, 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 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001531-36.1991.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA OAB - MT9609-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN OAB - MT7196-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMEL ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

MARCUS CESAR MESQUITA OAB - MT5036-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que embora tenha o Banco do Brasil recebido o ofício id. 

27033700 em 18/07/2019 este permaneceu silente, razão pela qual fora 

reiterada a solicitação. Certifico, ainda, que nesta data realizei consulta no 

site do Siscondj e constatei a ausência de vinculação de valores. Assim, 

procedo a intimação das partes para, querendo, no prazo de 05 dias, 

realizar a entrega do ofício ao destinatário e comprovar o seu recebimento 

nestes autos, a fim de se alcançar maior celeridade, por se tratar de 

processo do ano de 1991.

Intimação 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))

 

PJE 1003623-51.2020 Vistos. Chamo o feito à ordem. Diante da certidão de 

id.2884396 verifica-se que houve a designação de 2 (duas) audiências no 

presente, assim proceda-se o cancelamento da audiência do dia. 

19.05.2019 (id.28840057) devendo prevalecer a audiência designada para 

a data de 12.05.2019, às 09:00horas, (id. 28582192). No mais, 

considerando que a requerida foi devidamente citada (id. 28640900), e 

constituiu advogados nos autos, proceda-se a sua intimação para 

cumprimento da tutela concedida na decisão de id. 28840057, 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. No mais, aguarde-se a audiência designada para o dia 

12.05.2019, às 09:00horas, (id. 28582192). Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048668-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARNEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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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: 1049202-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos 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: 1049694-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARTINS (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048211-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ANDRESA BARBOSA (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:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040345-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SIMOES DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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: 1048690-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CRISTINE CHAVES DUARTE (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-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: 1039713-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SEVERINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-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 AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040077-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO SILVA DE MAGALHAES (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 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: 1052931-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 1052931-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GIDEVALDO DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Designo o 

dia 23/04/2020, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052955-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIDIMARA ORAIRA NAVARRO SILVA (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: 1052955-21.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EIDIMARA ORAIRA NAVARRO SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

Designo o dia 23/04/2020, às 13h50min 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: 1040049-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JOSE MULLER (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))

 

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: 1048358-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LUZIA PRYBICZ (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))

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 AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052964-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CANTANHEDE OLIVEIRA (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:

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: 1052920-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELKIA DE CASSIA DOS SANTOS VELOSO (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.

Intimação 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:
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BRADESCO SAUDE S/A (REU)

 

Nos termos do artigo 1.210 da CNGC, procedo a INTIMAÇÃO do autor, na 

pessoa do seu advogado, para que, no prazo de 05 dias, proceda de 

forma a retirar/preparar a carta precatória expedida id.28846922, 

instruindo-a, a fim de diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias. 

Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo Deprecado, deverá, no 

mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes autos eletrônicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032212-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WUEVERTON BELMONT DA SILVA (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))

 

Vistos. Designo o dia 21/10/2019, 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, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033300-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU FICK (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))

 

Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte requerida, 

embora intimada pelo DJE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032276-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU (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:

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

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 21/10/2019, 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, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033236-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MATOS BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte requerida, 

embora intimada pelo DJE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032761-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. B. (AUTOR(A))

HELENA BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

HELENA BRITO DOS SANTOS OAB - 028.982.821-03 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Proceda a secretaria a inclusão de Salomão Rodrigues Brito no 

polo ativo da demanda. Designo o dia 22/10/2019, às 13h30min 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 
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como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, 25 de julho de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056892-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CARVALHO ALVES (AUTOR(A))

INEZ SOARES CARVALHO (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: 1056892-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERIKA CARVALHO ALVES, INEZ SOARES CARVALHO REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Considerando que a 

autora atingiu a maioridade, intime-a para apresentar procuração 

regularizada, assim como emendar a inicial, corrigindo o polo ativo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004631-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO PAIVA MARIANO (AUTOR)

DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR FILIPOVITCH FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004631-63.2020.8.11.0041. AUTOR: 

DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA, PAULINO PAIVA MARIANO REU: 

ARTHUR FILIPOVITCH FERREIRA Vistos. Verifica-se que apenas um dos 

autores trouxe aos autos documento capaz de comprovar sua 

hipossuficiência financeira (ID 28845957 e ID 28845960). Desse modo, 

intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0038666-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS SANTOS GHISI (EXEQUENTE)

SUELI CANDIDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

JOAO CAETANO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

CARMINA CANDIDA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPORTES LUCIANO EIRELI - ME (EXECUTADO)

LUCIANO MOREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

PATRICIA MOREIRA DE LIMA (EXECUTADO)

LUCIANO RACI DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Visto. Diante da sentença prolatada no processo 

apenso (51654-95.2015.811.0041), intime-se a parte exequente para 

corrigir o cálculo, no sentido de excluir a cobrança acerca do suposto 

reparo/reforma do imóvel, e dar prosseguimento no feito, no prazo de 

cinco dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004647-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MOTA 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004647-17.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ROBERTO MOTA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 23/04/2020, 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: 1000353-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VENDRUSCULO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 25/05/2020, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

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). 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 
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transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004674-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHEIZONOLLY RODRIGUES 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004674-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RHEIZONOLLY RODRIGUES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 23/04/2020, 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: 1045080-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEMMON VEIGA GUZZO OAB - SP187799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 25/05/2020, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032961-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELLINE ALVES CAVALCANTE (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:

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

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo sem manifestação da parte requerida, 

embora intimada pelo DJE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052903-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PINHEIRO 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))

 

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: 1053788-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORANDI FERREIRA DA SILVA (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:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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: 1046125-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO HONORATO RODRIGUES NEVES (REU)

MARIA BENEDITA DAS NEVES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046125-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONATAS OLIVEIRA PEREIRA REU: MARIA BENEDITA DAS NEVES, 

ARMANDO HONORATO RODRIGUES NEVES Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, qualifique todos os 

confinantes do imóvel objeto da presente ação. Decorrido o prazo, 

voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004717-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA OAB - RS51634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição não 

foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004725-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DUQUE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004725-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDECI DUQUE DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 23/04/2020, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004999-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEIR CHAGAS FERREIRA (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 se manifestar 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: 0055854-19.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RIBEIRO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE ARIANO ACHCAR (EXECUTADO)

ELIAS ACHCAR NETO (EXECUTADO)

ACHCAR & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO LEANDRO ACHCAR (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, ante o conteúdo de ID. 27110846 (fl. 

181), considerando que a guia de recolhimento apresentada pela parte 

autora foi extraída do site do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(ID. 27111154 e 28892766), procedo a INTIMAÇÃO do autor, na pessoa do 

seu advogado, para que, no prazo de 05 dias, proceda de forma a 

retirar/preparar a carta precatória expedida id. 28896966 instruindo-a, a 

fim de diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias. Após a distribuição 

da(s) missiva(s) no Juízo Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) 

comprovante(s) nestes autos eletrônicos

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036594-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACELINA NEPONUCENO PINTO (REU)

 

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”.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022319-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RPG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO PROCESSO n. 1022319-43.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 20.624,65 ESPÉCIE: [Inadimplemento, Correção Monetária]

->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: ARARAUNA TURISMO 

ECOLOGICO LTDA - EPP Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, - DE 367/368 
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A 1585/1586, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 POLO 

PASSIVO: Nome: RPG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1767, ANDAR 14, Bosque da 

Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 20.624,65 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 

do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de de Ação Monitória, distribuída em 

20/07/2017, ajuizada por ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP nº. 36.932.853/0001- 09, 

com sede na Avenida Getúlio Vargas, 825 – B, bairro Centro, CEP: 

78.020-000, Cuiabá (MT), em face de RPG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

15.459.702/0001-05, com sede na Avenida Rubens de Mendonça, nº 

1767, Andar 14, Bosque da Saúde, Cuiabá, MT, CEP 78050-000. Alega a 

exequente, que a executada utilizou dos seus serviços, entretanto, tem 

deixado de efetuar o pagamento destes, deixando transcorrer os prazos 

pactuados entre as partes para a solução extrajudicial da controvérsia. 

Reforça ainda o autor, ser a dívida oriunda de despesas de hotéis, 

passagens aéreas, locação de veículo dentre outros serviços, e por 

vezes, houve a tentativa de resolver o litigio extrajudicialmente, 

concedendo uma última oportunidade para a quitação da dívida, onde 

emitiu uma DUPLICATA, com nº de ordem 39.370, com vencimento em 

30.06.2016 no valor de R$ 17.713.68 reais. Conforme a exequente, a 

quantia líquida, certa e exigível, atualizada em 20/07/2017, perfaz o valor 

de R$ 20.624,65 (vinte mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e 

cinco centavos). Requer o autor, a expedição do mandado de pagamento 

do valor de R$ 20.624,65 (vinte mil seiscentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e cinco centavos), em face do requerido, no prazo de 15 

(quinze) dias ou oferecimento de embargos, no caso de não oferecimento 

de embargos, que seja constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, bem como 

seja condenada a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 

5% do valor da causa. DECISÃO: Defiro o pedido id. 22080214, cite-se a 

requerida RPG Construções e Comércio Ltda. - Epp, por edital, com prazo 

de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC. Publique-se o edital na 

rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Decorrido o prazo 

do edital não havendo resposta, decreto a revelia da executada. E em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que apresente 

defesa no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de outubro de 

2019. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito. DECISÃO: 

Vistos. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida cumpra, ficará 

isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste que, nesse 

prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). 

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

o crédito da parte autora, 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. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Cumpra-se. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor 

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

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

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

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

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, 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, SANDRINE LUCIANA COSTA 

GAHYVA, digitei. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022319-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RPG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO PROCESSO n. 1022319-43.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 20.624,65 ESPÉCIE: [Inadimplemento, Correção Monetária]

->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: ARARAUNA TURISMO 

ECOLOGICO LTDA - EPP Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, - DE 367/368 

A 1585/1586, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 POLO 

PASSIVO: Nome: RPG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1767, ANDAR 14, Bosque da 

Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 20.624,65 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 

do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de de Ação Monitória, distribuída em 

20/07/2017, ajuizada por ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP nº. 36.932.853/0001- 09, 

com sede na Avenida Getúlio Vargas, 825 – B, bairro Centro, CEP: 

78.020-000, Cuiabá (MT), em face de RPG CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
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LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

15.459.702/0001-05, com sede na Avenida Rubens de Mendonça, nº 

1767, Andar 14, Bosque da Saúde, Cuiabá, MT, CEP 78050-000. Alega a 

exequente, que a executada utilizou dos seus serviços, entretanto, tem 

deixado de efetuar o pagamento destes, deixando transcorrer os prazos 

pactuados entre as partes para a solução extrajudicial da controvérsia. 

Reforça ainda o autor, ser a dívida oriunda de despesas de hotéis, 

passagens aéreas, locação de veículo dentre outros serviços, e por 

vezes, houve a tentativa de resolver o litigio extrajudicialmente, 

concedendo uma última oportunidade para a quitação da dívida, onde 

emitiu uma DUPLICATA, com nº de ordem 39.370, com vencimento em 

30.06.2016 no valor de R$ 17.713.68 reais. Conforme a exequente, a 

quantia líquida, certa e exigível, atualizada em 20/07/2017, perfaz o valor 

de R$ 20.624,65 (vinte mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e 

cinco centavos). Requer o autor, a expedição do mandado de pagamento 

do valor de R$ 20.624,65 (vinte mil seiscentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e cinco centavos), em face do requerido, no prazo de 15 

(quinze) dias ou oferecimento de embargos, no caso de não oferecimento 

de embargos, que seja constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, bem como 

seja condenada a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 

5% do valor da causa. DECISÃO: Defiro o pedido id. 22080214, cite-se a 

requerida RPG Construções e Comércio Ltda. - Epp, por edital, com prazo 

de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC. Publique-se o edital na 

rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Decorrido o prazo 

do edital não havendo resposta, decreto a revelia da executada. E em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que apresente 

defesa no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de outubro de 

2019. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito. DECISÃO: 

Vistos. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida cumpra, ficará 

isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste que, nesse 

prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). 

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

o crédito da parte autora, 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. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Cumpra-se. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor 

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

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

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

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

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, 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, SANDRINE LUCIANA COSTA 

GAHYVA, digitei. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002598-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA REGINA CRUZ KARKLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA OAB - MT27275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1002598-03.2020 Vistos. Recebo a emenda de id. 28390678. Anna 

Regina Cruz Karkle ajuíza a presente Ação de Obrigação de Fazer c.c 

Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização Por Dano Moral Com 

Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Universidade de Cuiabá – 

Unic (Editora e Distribuidora Educacional S/A), alegando que é aluna do 

curso de medicina prestado pela requerida, desde o ano de 2014, que 

devido a dificuldade financeiras houve um atraso no pagamento das 

mensalidades, que a levou, em 16.01.2019, a realizar acordo para quitar 

os débitos do semestre 2018/2 e a rematrícula do período de 2019/1, na 

quantia de R$ 33.569,44 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e nove 

reais e quarenta e quatro centavos), afirmando que referido acordo 

encontra-se quitado. Narra que após a formalização do acordo e quitação 

do mesmo, a requerida procedeu a cobrança de valores referente a um 

suposto acordo com data de novembro de 2018, da qual desconhece, de 

disciplina extra não solicitada pela autora e incluiu o nome da autora no 

cadastro de inadimplentes da empresa SERASA. Ressalta que há parcelas 

das mensalidades em aberto, vez que a requerida não permite o 

pagamento apenas da mensalidade, sem a quitação do acordo. Ressalta 

que o último dia de aula será 21.02.2020, e que apesar de possuir boa 

média, os professores estão impedidos de lançamento de suas notas no 

Portal do Aluno, causando a iminência de reprovação da mesma, atitude 

que desde já, causa imenso sofrimento e constrangimento a autora. 

Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a requerida: 

forneça detalhadamente e por escrito, todos os débitos que a instituição 

entende por devidos, com sua especificidade, incidência da obrigação, 

contrato vinculado, detalhamento e todo cálculo de atualização, inclusive o 

contrato de prestação de serviços educacionais; oportunize o pagamento 

das mensalidades em atraso, considerando a mora até data da primeira 

reclamação realizada pela requerente no sistema da requerida 

(21/05/2019); libere o lançamento das notas atrasadas, em razão de 

possível prejuízo irreparável; suspender a inclusão do nome da requerente 

no cadastro de inadimplentes até a comprovação dos débitos alegados; 

não obste a formatura, colação de grau, entrega de certificado de 

conclusão do curso e/ou diploma e afins por motivo de débitos financeiros 

até o trânsito em julgado da demanda, sob pena de multa. A requerida 

intimada para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência 

quedou-se inerte, conforme certidão de id. 28822455. 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 
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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 não ser possível o atendimento quanto ao 

pedido de exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

nesta fase de cognição sumária, vez que necessária a dilação probatória 

acerca da formalização ou não do acordo pela autora, bem como a 

solicitação de disciplina extra, ou seja, não há como acolher o pedido 

apenas por sua alegação. Bem como, não se vislumbra a urgência do 

pedido, vez que a autora alega a ciência do suposto acordo desde janeiro 

de 2019, mas ajuizou a demanda apenas agora. No mais, observa-se pelo 

documento de id. 2890686, que a autora está em débito com as 

mensalidades desde maio de 2019, e sob tal justificativa, a autora alega 

que a ré Unic se nega a fornecer os boletos para pagamentos, sem a 

quitação do suposto acordo discutido nos autos, atitude que se mostra 

ilegal, demonstrando a probabilidade do direito pleiteado. Além disso, é 

notório o perigo de dano, vez que a autora poderá sofrer as 

consequências da suposta inadimplência. Diante do exposto, com amparo 

no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a 

medida pleiteada para determinar que a requerida forneça detalhadamente 

todos os débitos que a instituição entende por devidos pela autora, 

especificando a sua obrigação, com cálculo atualizado; apresente 

inclusive o contrato de prestação de serviços educacionais; proceda o 

lançamento no portal do acadêmico as notas da autora, bem como 

oportunize a autora o pagamento das mensalidade em atraso, com a 

incidência de mora até maio/2019, emitindo os boletos para pagamento, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de $ 1.000,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

15.000,00. No mais quanto ao pedido item 6 de id. 28390680, somente 

poderá ser analisado após a inclusão no portal do aluno das notas da 

autora. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela 

parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências.” E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação a parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Intime-se a parte requerida, através de oficial 

de justiça, para cumpri a tutela deferida, no prazo de 5 (cinco) dias. No 

mais, aguarde-se a audiência designada. Decorrido o prazo supracitado, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053943-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENITA DE SOUSA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1053943-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELENITA DE SOUSA LOPES REU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE 

LTDA. Vistos. Ante a ausência de demonstração de hipossuficiência 

financeira, indefiro o pedido da parte autora de assistência judiciária 

gratuita. Por outro lado, defiro o parcelamento, e nos termos do art. 98, § 

6º, do CPC/15, faculto ao autor que o pagamento das custas judiciais e 

taxa seja feito em até 04 (quatro) 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 determinados acima. Desse modo, 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1039435-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO QUEIROZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REICHHOLD DO BRASIL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1039435-28.2018.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PAULO DE TARSO QUEIROZ 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: REICHHOLD DO BRASIL LTDA Vistos. O 

embargante interpôs Recurso de Apelação (ID 24911053) quanto à 

sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito devido à ausência 

de pressupostos processuais (ID 16922794). Reexaminando a sentença 

atacada, verifica-se a necessidade de sua modificação, vez que o 

processo ao qual este feito foi distribuído por dependência, anteriormente 

físico, foi digitalizado, de acordo com a Portaria Conjunta Pres - CGJN. Nº 

1398/2019, possibilitando assim, a associação dos processos pelo meio 

eletrônico. Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, anulo a 

sentença proferida, com fulcro no artigo 485, §7º do CPC. Dando 

prosseguimento, proceda-se a secretaria a associação deste feito ao 

processo nº 19451-95.2006 e certifique-se quanto à tempestividade. No 

mais, verifica-se que o embargante requer a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, contudo não apresenta documentos que comprovem fazer 

jus a tal benefício. Assim, intime-se o embargante para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos comprobatórios, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., que apresentem sua renda atual, ou 

proceder o recolhimento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031409-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA TUPA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRAJANO DE MATOS SILVA NETO (REU)
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DORIVAL RODRIGUES DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031409-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MADEIREIRA TUPA EIRELI - EPP REU: DORIVAL RODRIGUES DE 

CARVALHO, TRAJANO DE MATOS SILVA NETO Vistos. Verifica-se que 

há nos autos informação de óbito do requerido Dorival Rodrigues de 

Carvalho (ID 18076505), contudo, faz-se necessária à regularização 

processual, pois não há termo de inventário para comprovar quem são os 

herdeiros ou inventariante do espólio, sendo descabidos os documentos 

apresentados (ID 18076071 a ID 18076082). Desta forma, suspendo o 

andamento do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que haja a 

habilitação do espólio e/ou de todos os herdeiros do requerido acima 

mencionado, nos termos do art. 313, I, §1º e § 2º, art. 688 e art. 689 do 

CPC. Intime-se o requerido para promover as providências necessárias, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e 

volte-me os autos conclusos deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013785-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GARBIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO NICOLAU DE CASTRO OAB - SP292121 (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013785-13.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

PAULO SERGIO GARBIN REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 

Vistos. Defiro o pedido de ID 26528048, assim expeça-se alvará em favor 

da perita, para levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários 

pagos (ID 24430223). No mais, aguarde-se o prazo determinado para 

entrega do respectivo laudo. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040338-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. M. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO MELO DE ABREU OAB - 879.801.691-15 (REPRESENTANTE)

RENAN ALVES BATISTA OAB - MT21351-O (ADVOGADO(A))

RISEILE REZENDE DE MORAIS ABREU OAB - 012.640.971-40 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS GONZALES (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

MARCIA REGINA S. ABREU (REU)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

BIANCA BRAGA OAB - MT14630-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ BRAGA OAB - MT3168-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0040338-51.2016.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: DIOGO MELO DE ABREU, RISEILE REZENDE DE MORAIS 

ABREU AUTOR(A): A. M. D. M. A. REU: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - 

ME, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, DOUGLAS 

GONZALES, MARCIA REGINA S. ABREU Vistos. Considerando a 

especialidade do caso e a manifestação de ID 28825360 – Pág. 22/26, 

substituo o perito nomeado para realização de prova pericial direta e 

indireta (ID 28825360 Pág. 15/21), pela perita médica Dra. Helia Aparecida 

Vexel Fontes, médica Ginecologista, com endereço na Avenida Mário 

Palma, n. 268, apto 1504, Bairro Jardim Mariana, Cuiabá/MT, email: 

heliavexel@hotmail.com, a qual cumprirá o encargo, independentemente 

de termo de compromisso (art. 466 do CPC), nos termos da decisão retro. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036594-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACELINA NEPONUCENO PINTO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1036594-26.2019 Vistos. Recebo a emenda de id. 28872480, 

proceda-se a inclusão no polo passivo da herdeiras da requerida. 

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar 

promovida por Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. em desfavor de 

Espolio de Acelina Neponucena Pinto, pelas herdeiras Sandra Mara 

Sant’ana Pereira, Alessandra Neponueno Pinto e Nilvania Neponueno Pinto, 

alegando que é fabricante e distribuidora de bebidas e firmou contratos de 

comodatos com o réu, e diante do interesse na rescisão, o notificou 

solicitando a devolução dos bens, que foi recusado pela requerida 

Alessandra Neponueno. Afirma que no contrato de comodato firmado 

entre as partes, além dos contratantes, são obrigados por todos os 

termos do contrato os herdeiros e sucessores, a entregar o bem 

pertencente a requerente. Assim, requer a concessão de liminar, para que 

seja a autora reintegrada na posse de: 1 cervejeira 8cx Crystal 110v. Em 

juízo de cognição prévia, o pedido de liminar merece amparo, com base 

nos requisitos legais ínsitos nos artigos 554 a 568 do NCPC, sendo que a 

concessão de liminar nas possessórias dá-se nas ditas ações de força 

nova, regidas pelos arts. 560 a 562 do mesmo diploma legal, que exigem a 

interposição da ação dentro do prazo de ano e dia de turbação ou 

esbulho. Sem este requisito, ex vi do art. 558 e § único do NCPC, o 

procedimento da possessória é o comum, alterando-se apenas no 

concernente à apreciação liminar de reintegração de posse. O processo 

encontra-se instruído com provas pré-constituídas que indicam a 

existência dos requisitos necessários à concessão da liminar de 

reintegração de posse almejada pela parte autora, sendo que no id. 

22810481 consta o contrato firmado entre as partes, os quais contém 

cláusula aduzindo que ele é por prazo indeterminado, bastando a 

notificação para rescisão e retomada dos bens, com no mínimo prazo 24 

horas, cláusula II, demonstrando o exercício da posse indireta, e no 

documento de id. 22810483, está colacionada a prova da notificação, no 

dia 04.06.2019 recusado pela requerida Alessandra. E o esbulho 

perpetrado e a data em que este ocorreu e/ou iniciou pode ser aferido pelo 

documento de id. 22810483, sendo 24 horas após a data do recebimento 

da notificação (04.06.2019), comprovando que o fato ocorreu a menos de 

um ano e dia. Em casos análogos, a jurisprudência de nossos Tribunais 

vem assim decidindo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - LIMINAR EM AÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRESENÇA 

DOS REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. “A liminar de reintegração de posse se submete à 

observância dos requisitos do art. 927 do CPC: posse anterior, prática de 

esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito, e data de sua ocorrência”. 

(TJMT. RAI nº 20387. ano 2012. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas). 

“Posse – Ação de reintegração. 1. Comodato é empréstimo gratuito de 

coisa não fungível. Tratando-se de bem imóvel, por esse tipo de contrato o 
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comodante transfere ao comodatário a posse direta, ao mesmo tempo 

mantendo para si a posse indireta. 2. A notificação prévia, com finalidade 

de constituição do comodatário em mora, em contrato por prazo 

indeterminado, é necessária para justificar pedido de antecipação de 

tutela. Sua ausência não inviabiliza a ação, uma vez que a citação 

constitui o mais veemente meio de constituição do réu em mora. Uma vez 

que ele não desocupe o imóvel no prazo de defesa, tem-se como 

caracterizado o esbulho. Ação procedente. Recurso provido.” (TJSP; 

Apelação Cível 1001974-41.2018.8.26.0320; Relator (a): Itamar Gaino; 

Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019) 

POSSESSÓRIA – LIMINAR – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – 1. ‘O poder 

discricionário do Juiz, que lhe permite a concessão de liminar em ação 

possessória, é amplo, permitindo-lhe formar seu convencimento por meio 

de quaisquer provas, sem vincular-se a prévia justificação, cuja 

realização depende apenas de seu prudente arbítrio. 2. Tratando-se de 

ação de força nova, ajuizada antes de ano e dia da data da turbação ou 

do esbulho, e presentes os requisitos do art. 927 e do CPC, é cabível a 

concessão de liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel, 

em decisão devidamente fundamentada’”. (TRF 4ª R. – AI 89.04.16650-0 – 

PR – 1ª T. – Rel. Juiz Hadad Viana). Por fim, para a concessão de liminar 

possessória, não se exige prova exaustiva, bastando o íntimo 

convencimento do julgador, que, na hipótese, goza de largo arbítrio, 

prescindo de justificação do alegado, na apreciação do requerimento de 

liminar. Pelo exposto, em razão dos fundamentos alinhados e presentes os 

pressupostos dos arts. 560 e 561 do NCPC, DEFIRO o pedido liminar para 

reintegrar a autora na posse dos seguintes equipamentos: 1 cervejeira 

8cx Crystal 110v, devendo ser expedido o competente mandado, ciente a 

requerente que deverá diligenciar para seu fiel cumprimento. Designo o dia 

25.05.2020, às 11h: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). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018800-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR JOSE CARNEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018800-94.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JADIR JOSE CARNEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Defiro o pedido de ID 27765063, assim expeça-se 

alvará em favor da parte autora para levantamento do valor incontroverso 

depositado nos autos. No mais, intime-se a parte devedora, através de 

seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor 

remanescente 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, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0001616-26.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMARIL INDUSTRIA MADEIREIRA RIO LIRA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0001616-26.2008.8.11.0041. AUTOR(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REU: 

IMARIL INDUSTRIA MADEIREIRA RIO LIRA LTDA - ME Vistos. Considerando 

as infrutíferas tentativas de localização da ré e em atenção ao princípio da 

duração razoável do processo, defiro o pedido de ID 28769765 – Págs. 

28/29, assim cite-se a requerida, por edital, com prazo de 20 dias, 

conforme inciso II, do art. 256, do NCPC. Publique-se o edital na rede 

mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça. Decorrido o prazo do edital 

não havendo resposta, decreto a revelia da requerida. E em obediência ao 

disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, 

um dos membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. 

Intime-se pessoalmente o curador para que apresente defesa no prazo 

legal. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0051654-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPORTES LUCIANO EIRELI - ME (AUTOR(A))

LUCIANO MOREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

PATRICIA MOREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

LUCIANO RACI DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO OAB - MT17483-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT8719-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS SANTOS GHISI (REU)

SUELI CANDIDA DOS SANTOS (REU)

JOAO CAETANO DOS SANTOS (REU)

CARMINA CANDIDA DOS SANTOS (REU)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (REU)

DEUSDETE SOARES GHISI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Visto. Trata-se de Ação de Embargos do Devedor movida por 

Esportes Luciano Ltda., Luciano Moreira de Lima, Patrícia Moreira de Lima 

e Luciano Raci de Lima, em desfavor de Deusdete Soares Ghisi, Lais 

Santos Ghisi, Sueli Cândida dos Santos, João Caetano dos Santos e 

Carmina Cândida dos Santos, representada pela Cid Imóveis Ltda., 

arguindo preliminar de incompetência do juízo; ausência de título executivo; 

ilegitimidade passiva de Luciano e Patrícia, vez que na inicial da execução 

eles figuram apenas como representantes da empresa Esportes, mas o 

cartório distribuidor incluiu eles como partes. No mérito, afirmam que a 

rescisão do contrato se deu por “força maior ou de caso fortuito”, visto 

que em 08/08/2013 foram surpreendidos com a visita do funcionário da 

AGECOPA, informando-lhes que no dia seguinte (09/08/2013) iriam 

interditar a via de trafego de pedestres na frente do imóvel, devido à obra 

da copa de 2014, e que a duração seria de aproximadamente 07 (sete) 

meses. Que no dia 12/08/2013 não conseguiram mais adentrar no 

estabelecimento. Narram que encaminharam aos embargados solicitação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 187 de 273



de suspensão, a partir do dia 09/08/2013, dos pagamentos dos alugueis e 

IPTU, os quais estavam quitados até a referida data de interdição; que em 

contraposta, os embargados enviaram por e-mail a condição de 

prorrogação do contrato por mais sete meses após o término, a redução 

em 80% do valor do aluguel, a partir de 1º/09/2013, e que permaneceria a 

reponsabilidade pelo pagamento do IPTU, todavia, os embargantes 

responderam que em razão da interdição não haveria a possibilidade de 

continuar com a locação, e solicitaram a rescisão contratual sem prejuízo 

para nenhuma das partes. Asseveram que os embargados solicitaram a 

entrega das chaves para confecção da rescisão, mas não havia acesso 

ao local para retiradas dos bens/pertences, e assim que foi liberado o 

tráfico, em 26/02/2014, imediatamente desocuparam o imóvel e 

comunicaram os mesmos. Que após isso, os embargados condicionaram o 

recebimento das chaves mediante assinatura de laudo de vistoria e 

declaração dos embargantes de que constava um ano de aluguel em 

aberto. Rebatem os valores cobrados no processo de execução, 

especialmente acerca do suposto reparo no imóvel, ao argumento de que 

os orçamentos foram produzidos de forma unilateral. Requerem o 

acolhimento das preliminares, ou a procedência da demanda para que seja 

extinto o processo de execução (n. 38666-76.2014.811.0041), com a 

condenação da parte embargada no pagamento das verbas de 

sucumbência e litigância de má-fé. A parte embargada apresenta 

impugnação (Id. 25962680). No arquivo de Id. 25962688 consta decisão 

saneadora, onde restou afastadas as preliminares, e deferida a produção 

de prova oral. Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada (Id. 

25962745), Alegações finais da parte embargada consta no arquivo de Id. 

25962747. É o necessário. Decido. Trata-se de Ação de Embargos do 

Devedor movida por Esportes Luciano Ltda., Luciano Moreira de Lima, 

Patrícia Moreira de Lima e Luciano Raci de Lima, em desfavor de Deusdete 

Soares Ghisi, Lais Santos Ghisi, Sueli Cândida dos Santos, João Caetano 

dos Santos e Carmina Cândida dos Santos, representada pela Cid Imóveis 

Ltda. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não de retirada dos 

móveis pelos embargantes, ou seja, se poderiam desocupar o imóvel 

locado após a interdição do local pela prefeitura para realização da obra 

da copa de 2014, e se houve danos no bem causados pelos embargantes. 

É incontroversa a interdição do local, e após a comunicação pelos 

embargantes, de que não poderiam continuar com o contrato, os 

embargados solicitaram a entrega das chaves do imóvel para que fosse 

efetivada a rescisão (Id. 25962649), em resposta, os embargantes 

afirmaram que não seria possível entregar a chave, vez que, apesar de já 

ter retirado toda a mercadoria do local antes do fechamento da frente da 

loja, deixaram as instalações, sob argumento de que possuíam interesse 

em reabrir a loja após o término das obras, dado aos investimentos 

realizados no local (porta automática, copa, 2 banheiros, etc.). Em 

seguida, afirmou que não havia possibilidade de encostar caminhão para 

que os móveis fossem retirados, tudo conforme documento juntado no 

arquivo de Id. 25962649. Na audiência realizada, as testemunhas narraram 

que: “No fundo tinha um portão... dava para uma rua... atrás do imóvel”. 

(Celso Lopes) “O imóvel não tem acesso só na frente, ele tem acesso nos 

fundos também... tem uma rua que passa nos fundos”. (Nederson Moreira) 

“Magistrada: Pela lateral, pelos fundos não tinha como a pessoa...? Eudes 

Souza: Não, não tinha acesso, nem para retirar as coisas. Advogada: 

Quando o sr. conseguiu retirar, o sr. retirou por onde? Por frente, por 

trás? Eudes Souza: Na frente, mas teve um acesso lateral que tirava. 

Advogada: Então tinha um acesso pela lateral? Eudes Souza: Depois de 

seis meses, no imóvel não, na rua.” “Magistrada: Nesse imóvel tinha 

acesso lateral, acesso nos fundos? Adriele Marques: Eu me lembro que 

tinha uma rua lateral, que era do lado de uma loja de colchões, e do outro 

lado tinha um mato, terreno baldio. Magistrada: Quando interditaram, o 

imóvel ficou sem nenhum acesso pra cá? Adriele Marques: Ficou somente 

na rua lateral”. Pelo exposto acima, há de se concluir que os embargantes 

tinham a possibilidade de desocupar o imóvel, ou seja, de entregar as 

chaves para a parte embargada, todavia, com receio em razão do 

investimento já realizado no local e como ficaria após a obra (possibilidade 

de prosseguir com a locação), como ele mesmo havia afirmado (Id. 

25962649), optaram por permanecer no imóvel. No tocante a alegação de 

recusa da parte embargada de receber as chaves, bem como a pretensão 

acerca das benfeitorias supostamente realizadas, é certo que a parte 

embargante poderia se valer das medidas para tanto (consignação, etc.), 

e como a obrigação de pagamento se estende até a entrega das chaves 

(cláusula quinta, § 6º), são devidos os aluguéis e encargos cobrados 

pelos embargados no processo de execução. Já a cobrança pela parte 

embargada para os reparos no imóvel em R$ 21.084,00, não merece 

prosperar, vez que necessita de dilação probatória em processo de 

conhecimento, e não havendo reservas à plena eficácia/certeza e liquidez 

do título, a execução nesta parte resta prejudicada. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO DE 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO POR EXCELÊNCIA – 

ARTIGO 585, IV DO CPC – VALORES NÃO COMPROVADOS – DECOTE – 

ELABORAÇAO DE NOVA PLANILHA DE CALCULO PELO CREDOR – 

VITORIA MINIMA – RESPONSABILIDADE TOTAL PELO PAGAMENTO DOS 

CUSTOS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – PARAGRAFO 

ÚNICO, ARTIGO 86, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO 

EMBARGADO CONHECIDO E DESPROVIDO, RECURSO DO EMBARGANTE 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A rigor do artigo 583 c/c 618, I 

do CPC revogado, substância aplicada no caso em comento, para 

utilização do processo de execução , indispensável a materialização do 

título executivo. Isto é forma. Por mais liquido e certo que seja o direito da 

parte, não existindo titulo executivo, deve a arte perseguir seu direito 

através do processo de conhecimento. 2. O contrato de locação, por 

força do artigo 585, inciso IV, do Código de Processo Civil é titulo 

executivo por excelência. Contudo, em relação a cobrança de despesas 

com reforma e outros tópicos, embora previstas no contrato, se não 

materializadas, a forma de cobrança, por mera suposição, não deve ser 

albergada em processo de execução e sim de conhecimento. 3. O decote 

de valores, por si só, não ofende a literalidade da obrigação 

consubstanciada no contrato de locação e sim amolda-lo dentro do que 

materialmente e formalmente está demonstrado nos autos. Compete ao 

credor, sendo vencido parcialmente nos embargos patrocinados, fazer a 

adequação, trazendo nova planilha, em obediência ao que restou 

consolidado no recurso interposto em seu favor. [...]. (TJMT, N.U 

0008313-53.2014.8.11.0041, Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara 

De Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019). 

Negritei. Além disso, a parte embargada sequer comprovou o pagamento 

de tal despesa, até porque se trata de um orçamento. Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido exposto nos autos destes Embargos à Execução promovido por 

Esportes Luciano Ltda., Luciano Moreira de Lima, Patrícia Moreira de Lima 

e Luciano Raci de Lima, em desfavor de Deusdete Soares Ghisi, Lais 

Santos Ghisi, Sueli Cândida dos Santos, João Caetano dos Santos e 

Carmina Cândida dos Santos, para que seja excluída da cobrança no 

processo de execução os valores referentes ao suposto reparo/reforma 

do imóvel (R$ 21.084,00). Considerando a sucumbência recíproca, 

condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC. Traslade-se 

cópia da presente sentença para os autos apensos, n. 

38666-76.2014.811.0041, preclusa a via recursal, e pagas as custas, 

arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020308-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DE SOUZA CARDOSO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020308-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEONICE DE SOUZA CARDOSO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CLEONICE DE SOUZA CARDOSO, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 
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igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 15/03/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, ausência de nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente, ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 26541715). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 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 forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 15/03/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

CLEONICE DE SOUZA CARDOSO, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 
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redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020545-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANGELA CRISTIANE GUIMARAES COLETO REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. ROSANGELA CRISTIANE GUIMARAES COLETO, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO 

DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 24/08/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de adequação 

do valor da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de 

prévio pedido administrativo. No mérito alega ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de necessidade de adequação do 

valor da causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto 

máximo do seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo 

indenizável ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não 

merece prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto 

receberá, sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que 

ocorre no decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir 

valor meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 190 de 273



PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a ausência do boletim de ocorrência, 

argumentando que este é um documento essencial para o deslinde do 

feito. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único 

documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o 

que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - NÃO APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – 

AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - 

PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS 

RESPECTIVAS LESÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS 

RECURSAIS FIXADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de 

Ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando 

existem outras provas da alegação. Se o prontuário médico dos primeiros 

atendimentos da vítima registra o acidente, o nexo de causalidade é 

evidente. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o 

Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se 

em contra o trabalho adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - 

APELAÇÃO CÍVEL RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 

23/11/2018) Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 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 forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 24/08/2016. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que ROSANGELA CRISTIANE 

GUIMARÃES COLETO, apresenta invalidez permanente parcial completa do 

membro superior direito avaliada em 100%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 100% de invalidez permanente parcial completa do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 100% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 100% desse valor, ou seja, R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Com relação aos juros 

de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a 

Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: 

Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação 

havida entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas 

de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020685-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DOS SANTOS CHAVES (AUTOR(A))
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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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020685-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIA DOS SANTOS CHAVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ALEX JUNIOR ROSA DOS SANTOS, menor 

representado por sua genitora JULIA DOS SANTOS CHAVES, qualificada 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 30/03/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, ausência de nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente, ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

improcedência do pedido de danos morais, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 28049107). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 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 forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 
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trânsito em 30/03/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ALEX JUNIOR ROSA DOS SANTOS, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro superior esquerdo de leve intensidade 

avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Embora em 

manifestação ao laudo pericial a parte autora tenha requerido 

complementação do laudo, entendo desnecessário tal pedido, vez que 

apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 

Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o não 

aceitamento do pedido administrativo, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.362,50 (dois trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 
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centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015884-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CARVALHO DE MENEZES (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015884-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS CARVALHO DE MENEZES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUCAS CARVALHO DE MENEZES, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Pedido de Danos Morais, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 16/01/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a titulo de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, ausência de nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente, ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

improcedência do pedido de danos morais, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios. A impugnação foi acostada 

aos autos (ID 28047649). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 
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Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 

5º, da Lei n. 6.194/74 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 forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 16/01/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LUCAS CARVALHO DE MENEZES, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do cotovelo esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do cotovelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o não 

aceitamento do pedido administrativo, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 
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11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056970-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILMAR DA SILVA BARBOSA ATANASIO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1056970-33.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: NILMAR DA SILVA BARBOSA ATANASIO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por NILMAR 

DA SILVA BARBOSA ATANASIO em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a parte autora foi intimada a 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do CPC), no entanto, deixou transcorrer o prazo 

legal sem qualquer manifestação, conforme certificado. O artigo 290 do 

Código de Processo Civil determina que “Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No 

caso em análise, foi dada oportunidade à parte autora para que o 

processo não tivesse um fim por ela indesejado (extinção sem resolução 

do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu 

desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas 

e taxas judiciárias somente a intimação do advogado é suficiente, pois a 

intimação pessoal da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II 

e III do artigo 485 do CPC. Assim, mesmo após regular intimação da parte 

autora para que efetuasse ou comprovasse o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, a mesma deixou decorrer o prazo sem se manifestar, 

devendo o processo ser extinto, sem o julgamento do mérito, por ausência 

de pressuposto processual. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS INICIAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. 

INTIMAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO E CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 290 DO CPC/15. 

SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

290 do CPC/15, "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias." Não comprovado o efetivo 

recolhimento das custas iniciais, malgrado o autor tenha sido instado para 

tanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem exame do 

mérito, e determinou o cancelamento da distribuição.” (TJ-BA - APL: 

05666304120158050001, Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2018) Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e também sem 

honorários advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006075-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES DA COSTA (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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006075-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO GOMES DA COSTA 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: 1056881-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICE BELIZIO CABRAL (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1056881-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEICE BELIZIO CABRAL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

promovida por CLEICE BELIZIO CABRAL em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a parte autora foi intimada a 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do CPC), no entanto, deixou transcorrer o prazo 

legal sem qualquer manifestação, conforme certificado. O artigo 290 do 

Código de Processo Civil determina que “Será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. No 

caso em análise, foi dada oportunidade à parte autora para que o 

processo não tivesse um fim por ela indesejado (extinção sem resolução 

do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos faz concluir pelo seu 

desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o recolhimento das custas 

e taxas judiciárias somente a intimação do advogado é suficiente, pois a 

intimação pessoal da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II 

e III do artigo 485 do CPC. Assim, mesmo após regular intimação da parte 

autora para que efetuasse ou comprovasse o recolhimento das custas e 

taxas judiciais, a mesma deixou decorrer o prazo sem se manifestar, 

devendo o processo ser extinto, sem o julgamento do mérito, por ausência 

de pressuposto processual. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS INICIAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. 

INTIMAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO E CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 290 DO CPC/15. 

SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 

290 do CPC/15, "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias." Não comprovado o efetivo 

recolhimento das custas iniciais, malgrado o autor tenha sido instado para 

tanto, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito, sem exame do 

mérito, e determinou o cancelamento da distribuição.” (TJ-BA - APL: 

05666304120158050001, Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2018) Posto isso, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e também sem 

honorários advocatícios, por ausência de resistência à lide. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040261-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE IRIA DUTRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040261-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE IRIA DUTRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por MARIA JOSE IRIA DUTRA em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a parte 

autora foi intimada a efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais 

de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no entanto, deixou 

transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme 

certificado. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina que “Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade à parte 

autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS 

INICIAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO 

FEITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA 

DO ART. 290 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 

Conforme estabelece o artigo 290 do CPC/15, "será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias." Não comprovado o efetivo recolhimento das custas iniciais, 

malgrado o autor tenha sido instado para tanto, deve ser mantida a 

sentença que extinguiu o feito, sem exame do mérito, e determinou o 

cancelamento da distribuição.” (TJ-BA - APL: 05666304120158050001, 

Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 09/04/2018) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054873-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1054873-60.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GENIVALDO ALVES DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por GENIVALDO 

ALVES DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, onde a parte autora foi intimada para proceder a 

juntada de documentos que comprovassem a realização de prévio pedido 

administrativo com a recusa do pagamento ou com o prazo de resposta 

extrapolado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Contudo, não trouxe para os autos os documentos solicitados no 

prazo estabelecido, conforme certificado. É o relatório. Decido. A parte 

autora foi intimada para promover atos e diligências que lhe competiam, 

todavia, não trouxe aos autos comprovante do protocolo do pedido 

administrativo, a recusa do pagamento do seguro ou que o prazo de 

resposta estivesse extrapolado. Assim, é certo que a esta é carecedora 

da ação, pela falta de interesse de agir, sendo que o indeferimento da 

petição inicial é o que se impõe. Nesse sentido é a jurisprudência: 

“ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E 

RECUSA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE – INICIAL QUE DEVERIA 

MESMO SER INDEFERIDA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA 

DEMANDA – JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM DECISÃO 

PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240-MG, COM 

REPERCUSSÃO GERAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 

EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

comprovação do requerimento prévio no âmbito administrativo, bem como 

da recusa da seguradora ao atendimento ao pedido, constituem 

pressupostos ou condições de admissibilidade para a propositura da ação 

de cobrança de indenização de seguro obrigatório, de acordo com o atual 

posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

proferido no Recurso Extraordinário nº 631.240-MG, com repercussão 

geral, aplicável aos casos de seguro obrigatório DPVAT. Assim, de rigor o 

indeferimento da petição inicial por falta de interesse de agir. (TJ-SP – 

APL: 10072412820178260126 SP 1007241-28.2017.8.26.0126, Relator: 

Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 22/08/2018, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 22/08/2018)” Posto isso, INDEFIRO a petição 

inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento nos artigos 485, VI e 330, III, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o 

réu, conforme determina o art. 331, § 3º, do CPC, após, arquive-se os 

autos, após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021578-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVYN BRUNO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021578-32.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: KELVYN BRUNO LEITE DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. KELVYN BRUNO 

LEITE DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 25/03/2019, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de interesse 

processual pela ausência de finalização de prévio pedido administrativo. 
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No mérito alega ausência de provas quanto à invalidez permanente da 

parte postulante, ausência de nexo de causalidade entre a lesão e o 

acidente, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela 

ausência de finalização do requerimento administrativo, esta não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE 

DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE 

MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA 

PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR 

REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 25/03/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que KELVYN BRUNO LEITE DA 

SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de 

leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 
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partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: 

Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação 

havida entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas 

de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009584-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (REU)

GABRIELA LIMA COSTA RODRIGUES DUZANOWSKI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-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 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________ Autos nº 1009584.2016.811.0041 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e 

Acessórios ajuizada por Eliane Herreira Cunha em desfavor de André 

Bernardo Duzanowski e Gabriela Lima Costa Rodrigues. As partes 

formularam acordo conforme ID 8204101, requerendo a homologação do 

mesmo e também a sua extinção. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre o acordo ID 8204101, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio. Considerando o decurso de prazo da suspensão 

pleiteada, intime-se as partes para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014909-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO MOREIRA (AUTOR(A))

JONNY RANGEL MOSHAGE (AUTOR(A))

BENEDITO ANTONIO BRUNO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LIMA GRUNWALD (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da 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 diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024546-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRIGANTI OAB - SP165367 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MANCHESTER (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da 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 diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019541-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA MARIA CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1019541-03.2017.8.11.0041 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 (ID – 11043617), 

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: 1003218-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAETANO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Diante da manifestação do perito judicial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação das partes para, no prazo de cinco dias, manifestarem nos 

autos, pleiteando o que entenderem de direito. Era o que me competia.

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972305 Nr: 10370-10.2015.811.0041

 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: EDILSON GUERMANDI DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY ESTRELA SCHMALFUSS, RICHARD 

SCHMALFUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA 

MODESTO - OAB:20233/O, NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - 

OAB:15509

 Vistos, etc. Defiro a juntada da juntada de procuração, apresentada. Não 

havendo mais provas a produzir, dou por encerrada a fase instrutória. 

Outrossim, dê-se vistas as partes para apresentação dos memoriais no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Após, volte-me os autos conclusos 

para Sentença. Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058347 Nr: 50196-43.2015.811.0041

 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: JOÃO VICTOR DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074759 Nr: 57410-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO GERMANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA NOTHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINY MAIBUK ESTEFANES 

BATTISTELLI - OAB:OAB/PR 74.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA COSTA 

- OAB:14958

 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):

 Cod. Proc.: 1080300 Nr: 1638-06.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAVARES DOS SANTOS E CIA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS - 

LTDA

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

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Certifico que, entrei em contato com o Dr. Matheus Rizzo Galvão 

Nascimento - OAB 26942/O MT, por telefone. Desta forma, INTIMEI o 

advogado DEVOLVER os autos em cartório até o final do expediente, uma 

vez que fez carga rápida 18/12/2019, nos termos do art. 107 e art. 234, do 

NCPC.

Celia Mendes S. Carneiro- Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967643 Nr: 8071-60.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LUCY GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certifico que, entrei em contato com o Dr. Lucas da Silva Luzardo - OAB 

19031 MT, por telefone. Desta forma, INTIMEI o advogado DEVOLVER os 

autos em cartório até o final do expediente, uma vez que fez carga rápida 

10/12/2019, nos termos do art. 107 e art. 234, do NCPC.

Celia Mendes S. Carneiro- Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983240 Nr: 15492-04.2015.811.0041

 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 JARDEL FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985457 Nr: 16515-82.2015.811.0041

 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: MAX DOUGLAS SILVA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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):

 Cod. Proc.: 999049 Nr: 23036-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILDO FRANCISCO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO LARANJEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENEU ALCEU ROSLER - 

OAB:32.801
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 Certifico que, tentei contato com o Dr. ANDRESSA PEREIRA LEITE - OAB 

-24743/O-MT por telefone e em todas as tentativas não obtive resposta. 

Desta forma, INTIMO a advogada a DEVOLVER os autos em cartório até o 

final do expediente, uma vez que fez carga rápida em 17/12 /2019, nos 

termos do art. 107 e art. 234, do NCPC.

 Celia Mendes S. Carneiro - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006634 Nr: 26223-59.2015.811.0041

 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: SANDRA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ENIAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO PEREIRA MACHADO 

DA SILVEIRA - OAB:14919-A

 Certifico que, entrei em contato com o Dr. Augusto de Almeida - OAB 

23433/O MT, por telefone. Desta forma, INTIMEI o advogado DEVOLVER os 

autos em cartório até o final do expediente, uma vez que fez carga rápida 

13/12/2019, nos termos do art. 107 e art. 234, do NCPC.

Celia Mendes S. Carneiro- Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 966410 Nr: 7566-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL SERVICE 

CENTER ALBERT SABIN, MARCOS GRANADO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:OAB/SP 242289

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976184 Nr: 12282-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA MELCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:19704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:MT/19.023-A, FABIO 

RIVELLI - OAB:OAB/SP 297.608, LIMA JUNIOR, DOMENE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:4.190/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de 15 (quinze dias), manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2941 Nr: 4033-35.1997.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdA, MAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WHADY LACERDA - PROC 

ESTADO - OAB:3119-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO LUIZ 

NEVES GOMES, para devolução dos autos nº 4033-35.1997.811.0041, 

Protocolo 2941, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973386 Nr: 10926-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL GRANT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, MAURICIO JANUÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZIMAR MOREIRA DA SILVA - ME, 

DEUZIMAR MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN FABIA RAK MAMUS - 

OAB:34842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEUZIMAR MOREIRA DA SILVA - ME, 

CNPJ: 13479584000171 e atualmente em local incerto e não sabido 

DEUZIMAR MOREIRA DA SILVA, Cpf: 03590987111, brasileiro(a), 

empresario. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de execução de título extrajudical , em 

que Comercial Grant Importação e Exportação de Peças Automotivas Ltda 

move em face de Deuzimar Moreira da Silva-ME e Deuzimar Moreira da 

Silva.Alega que o Exequente é credor dos Executados da importância 

líquida, certa e exigível de R$ 35.518,00 (trinta e cinco mil quinhentos e 

dezoito reais), valor este que, com as correções e atualizações 

pertinentes correspondem até a presente data à quantia de R$ 38.473,82 ( 

trinta e oito mil quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e dois 

centavos). Entretanto os valores representados pelos títulos em questão 

não foram adimplidos pelos Executados, eis que os cheques foram 

devolvidos pelos seguintes motivos: Cheque 000001 sem fundos, Cheque 

000002 sustado, Cheque 00003 sustado, Cheque 000004 sustado, 

Cheque 000005 sustado. Portanto, tendo em vista a inadimplência dos 

títulos supramencionados e apesar de todos os esforços pela Requerente 

visando receber amigavelmente o valor anotado, não lhe restou 

alternativa, senão socorrer-se da prestação jurisdicional a fim de ver seu 

direito receber o que lhe é devido. Destarte, diante o todo exposto é certo 

que os executados possuem dívida líquida, certo e exigível para com o 

Exequente, sendo esta no importe, atualizado, de R$ 38.473,82 ( trinta e 

oito mil quatrocentos e sententa e três reais e oitenta e dois centavos). 

Requer a procedência dos pedidos.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 46.168,58 - Valor 

Atualizado: R$ 38.473,82 - Valor Honorários: R$ 7.694,76

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 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, LUCAS LOPES 

SAMPAIO, digitei.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2019

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009584-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (REU)

GABRIELA LIMA COSTA RODRIGUES DUZANOWSKI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

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 

1009584-75.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Despejo c/c 

Cobrança de Aluguéis e Acessórios ajuizada por Eliane Herreira Cunha em 

desfavor de André Bernardo Duzanowski e Gabriela Lima Costa 

Rodrigues com pedido liminar para o imediato despejo da parte requerida 

do imóvel, em decorrência da falta de pagamento. Aduz a autora que locou 

para a parte requerida o imóvel situado na Rua G, quadra b5, apartamento 

103, bloco 12, Residencial Paiaguás, Cuiabá/MT, tendo firmado contrato de 

locação pelo valor atual mensal de R$ 700,65 (setecentos reais e 

sessenta e cinco centavos). Acrescenta que a parte requerida não esta 

cumprindo com o contrato de locação, estando em mora com suas 

obrigações locatícias. Em razão dos fatos, pugna pela concessão da 

tutela de urgência, para que seja determinado o despejo da requerida 

diante da falta de pagamento. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Acolho a emenda apresentada. Para a concessão desocupação liminar, 

sem oitiva do locatário, o locador deve demonstrar cumulativamente: a 

falta de pagamento dos alugueis e encargos e que o contrato de locação 

não está garantido por umas das modalidades do artigo 37 da Lei de 

Locação (fiança, caução, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de 

quotas de fundo de investimento), devendo prestar uma caução 

equivalente a 03 meses de aluguel (art. 59, §1º). Com efeito, o contrato de 

locação acostado aos autos está desprovido de garantia, o que impõe a 

concessão da tutela de urgência para o despejo da parte contrária. 

Todavia, com relação ao pedido de substituição de caução, indefiro o 

mesmo, tendo em vista que o art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991, dispõe 

que a concessão do despejo está condicionada à apresentação de 

caução equivalente a três meses de aluguel. Em consonância com o acima 

exposto encontra-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste 

Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DA LIMINAR EM 

AÇÃO DE DESPEJO – DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO PREVISTO NO ART. 59, § 1º, DA LEI Nº. 

8.245/91 – RECURSO PROVIDO. Conceder-se-á liminar para desocupação 

do imóvel em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses 

de aluguel. Inteligência do artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/1991. (AI 

69239/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 

07/12/2016). Assim, uma vez presentes os requisitos necessários à tutela 

pretendida, DEFIRO parcialmente a tutela de urgência, independentemente 

de audiência da parte contrária, mediante a apresentação de caução pelo 

autor no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, no prazo de 05 

dias, para desocupação do imóvel em 15 (quinze dias), sob pena de 

desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo. Formalizada a 

caução expeça-se mandado de intimação, desocupação e citação. 

Designo audiência de conciliação para o dia 17/10/2017, às 11:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Cumprida as 

determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de junho de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003937-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA COSTA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-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 1003937-65.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte autora, conforme id 28813171 e a 

impossibilidade de comparecimento da mesma, defiro o pedido e redesigno 

a audiência de instrução para o dia 17/06/2020, às 14:00 horas. 

Intimem-se as partes. Aguarde-se a 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: 1001420-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557-O (ADVOGADO(A))

JULIANA SILVERIO DE SOUZA OAB - 012.626.231-46 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001420-53.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Joyce Fagundes 

Silvério em face de UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico. 

Citada, a parte requerida apresentou contestação ID. 19636840, 

suscitando, em sede de preliminar, a inaplicabilidade do código de defesa 

do consumidor. Intimada para se manifestar, a parte autora permaneceu 

inerte, conforme certidão ID. 20981363. Os autos vieram conclusos. Passo 

a sanear o feito. Pois bem, a Súmula nº 608 do STJ assim dispõe: 

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.", todavia, não 

se observa no presente caso à autogestão e sim uma relação de consumo 

entre as partes. No mais, 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 

existência de ilegalidade na conduta da parte requerida, a resistência do 

requerido em fornecer o tratamento solicitado, a existência de dano 
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passível de indenização, o nexo causal e sua extensão, a má prestação 

de serviço. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034799-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA HAYUMI SUZUKI RIBEIRO (REQUERENTE)

SUZUKI & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-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 1034799-82.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando os efeitos modificativos atribuídos aos Embargos de 

Declaração opostos, manifeste-se a parte embargada no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para 

decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004594-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK PHAHOLO NUNES BORGES DE FARIA (REU)

HERICK HENRICK DE BRITO (REU)

MATO GROSSO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004594-36.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo ajuizada por Carisma Investimentos e 

Participações S/A em desfavor de Mato Grosso Equipamentos de 

Segurança Ltda., Herick Henrick de Brito e Patrick Phaholo Nunes Borges 

de Faria. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004561-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYCE KELLY SANTOS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004561-46.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Keyce Kelly Santos de Sousa 

Flores em desfavor de Telefônica Brasil S/A. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos o 

extrato do SERASA, sob pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004551-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VELOSO & TORTELLI LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CENTRO AVANTE LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004551-02.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Veloso & Tortelli Ltda. em 

desfavor de Construtora Avante Ltda. – EPP. 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 
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25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a declaração de 

pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de 

justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário. 

Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o 

recolhimento das custas judiciais em até 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004098-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA OAB - MT24421-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004098-07.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual e 

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Prime Comércio de 

Combustíveis EIRELI – ME em desfavor de Petrobras Distribuidora S/A 

(Gerência de Rede de Postos de Mato Grosso). Dispõe o art. 4º da Lei nº 

1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família.” A respeito do assunto a Egrégia 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas 

específicas no âmbito estadual sobre a concessão do benefício da justiça 

gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de 

assistência judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, 

deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as 

condições financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com 

consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, 

Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no 

Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado 

de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Neste 

caso, o estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito 

expresso na lei, haja vista que por meio da analise dos autos e em 

consulta aos sistemas disponíveis, não restou demonstrada a 

precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada 

o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

em sentido contrário. Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057887-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONTRACT REVESTIMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE PERES SEVERO OAB - SP203030 (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1057887-52.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por CONTRACT Revestimentos para 

Construção Ltda. em desfavor de Supremo Itália Incorporações Ltda., 

buscando o pagamento da importância de R$ 14.798,76 (quatorze mil 

setecentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos). Estando o 

pedido devidamente instruído com a prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, defiro a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 

15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 701 do CPC, para cumprimento 

e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 
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atribuído à causa. Conste no mandado que, nesse prazo o requerido 

poderá oferecer embargos e que, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, 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: 1000038-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CANDIDA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000038-59.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por 

Tânia Cândida da Costa em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO. Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita 

para a autora. As partes são legítimas e estão devidamente representadas 

por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, a existência de falha na prestação do 

serviço, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a 

existência de dano, sua extensão e o nexo causal. Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova 

pericial. Nomeio a médica Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares, com 

consultório na Clinica Materna, Rua Presidente Arthur Bernardes, 132, 

bairro: Duque de Caxias II, Telefone: (65) 99972.0837/ (65) 33223840/ (65) 

3624.9922, Cuiabá/MT, e e-mail marisafernanda@terra.com.br, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Intime-se o Perito da nomeação, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. 

Apresentada a proposta, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem-se a respeito do valor e, aceita a proposta, 

realizarem o depósito dos valores correspondentes aos honorários 

periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, 

bem como autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários, esclarecendo que o autor é beneficiário da 

justiça gratuita e a perícia deverá ser feita sem ônus para o mesmo nesse 

momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao final do 

processo, observado que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário 

da justiça gratuita, o pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso. 

Designada a data e o local, intimem-se as partes. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, 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: 1044050-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ (EXECUTADO)

JAIRO DE SOUZA MARTINS (EXECUTADO)

DIZ MODA MASCULINA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-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 1044050-61.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Diz Moda LTDA – EPP e 

OUTROS em face da decisão ID. 26169978, buscando a revisitação da 

mesma, sob alegação de omissão e erro material. 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. 26169978. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027633-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE GONCALVES DORILEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027633-96.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Benedito José 

Gonçalves Dorileo em face de UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho 
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Médico. O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou 

o feito por saneado, remetendo-o à instrução. 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 existência de ilegalidade na conduta da parte 

requerida, a resistência do requerido em fornecer a medicação solicitada, 

a existência de dano passível de indenização, o nexo causal e sua 

extensão, a má prestação de serviço. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004546-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR LUCATO DEBROI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS 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 1004546-77.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Dano Moral ajuizada por Igor Lucato 

Debroi em desfavor de Gol Linhas Aéreas S/A. Designo audiência de 

conciliação para o dia 25/05/2020, às 08:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. 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. 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: 1057287-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARTINS DA SILVA (REU)

JJX COMERCIO DE PNEUS RONDONOPOLIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1057287-31.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CITAVEL Distribuidora de 

Veículos Ltda. em desfavor de JJX Comércio de Pneus Rondonópolis 

(BONO PNEUS) e Marcos Martins da Silva. Designo audiência de 

conciliação para o dia 25/05/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). 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: 1004657-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY CONCEICAO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004657-61.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Danielly Conceição Maciel em 

desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia 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). Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos 
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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. Com fundamento no artigo 6º, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino que a 

empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis 

em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, 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: 1058282-44.2019.8.11.0041

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:

EVA LOURA DE OLIVEIRA MACHADO (REU)

OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA (REU)

EDGARD CARLOS PINHEIRO NETO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1058282-44.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por HADCO Participações e 

Empreendimentos Ltda. em desfavor de Edgard Carlos Pinheiro Neto, 

Oseas Machado de Oliveira e Eva Loura de Oliveira Machado. Designo 

audiência de conciliação para o dia 25/05/2020, às 10:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

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: 1004521-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. G. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA PEREIRA GARCIA PIZZATTO OAB - 005.012.131-63 

(REPRESENTANTE)

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS 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 1004521-64.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais por Manoela 

Pereira Garcia de Almeida Josue representada por Glenda Pereira Garcia 

Pizzatto em desfavor de VRG Gol Linhas Aéreas S/A. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. 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). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004532-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO DE CAMPOS PINHEIRO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004532-93.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por Aureo de 

Campos Pinheiro em desfavor de Banco do Brasil S/A. Designo audiência 

de conciliação para o dia 25/05/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos as 

cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento 

que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Com fundamento no artigo 6º, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino que a 

empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 207 de 273



em relação aos fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo, certifique-se 

e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003870-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDE RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY OAB - MT23111/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003870-32.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais 

ajuizada por Vanilde Ramos dos Santos em desfavor de UNIMED Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico, com pedido de tutela de urgência, para 

que a requerida autorize/custeie a realização do tratamento de 

braquiterapia ginecológica (alta taxa), no Hospital Santa Lúcia Ltda., 

situado na Asa Sul, em Brasília/DF, pelo prazo e quantidades de 

procedimentos necessários, conforme indicação médica. Consta na inicial 

que a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da 

Proposta nº 8625 – Unimed Super Class – Coletivo por Adesão, sendo 

diagnosticada com neoplasia maligna do colo do útero, estágio III, na data 

de 18 de novembro de 2019. Aduz que foi submetida a tratamento 

quimioterápico durante sete sessões, concomitante com o tratamento 

radioterápico por vinte sessões, entre o período de 13 de dezembro de 

2019 até 20 de janeiro de 2020. Relata que houve indicação para a 

realização do tratamento de braquiterapia (HDR) ginecológica (alta taxa), 

que é uma continuidade imprescindível para o seu diagnóstico, com 

máxima urgência, sem o qual a possibilidade de cura estaria 

comprometida, ocasionando a piora de seu quadro atual. Informa que 

solicitou o tratamento para a requerida, sendo o mesmo aprovado, 

contudo, não houve a indicação de hospital em sua rede credenciada. 

Acrescenta que realizou outras tentativas de iniciar seu tratamento, 

todavia, a requerida indicou hospital onde não se realiza o tipo de 

tratamento indicado. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. Conforme tem entendido a 

melhor doutrina e jurisprudência, o portador de moléstia grave não pode 

aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, o caso de se 

antecipar os efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento 

indicado e prescrito pelo médico responsável, com o intuito de controlar a 

enfermidade da requerente. Aplicável ao caso as normas do CDC, 

principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas 

contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem 

desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º). É o que 

prevê 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.”. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao 

Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, 

pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o 

artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais 

de maneira mais favorável ao consumidor. No caso em tela, verifica-se a 

urgência no fornecimento do tratamento solicitado, contudo, a requerida 

não informa a unidade hospitalar onde poderá ser realizado o tratamento. 

Na presente, verifica-se que a autora necessita de tratamento específico, 

bem como esclarece a questão da urgência, incluindo-se referido 

procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a 

interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao 

hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC. Não 

obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da 

Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de 

emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que 

implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” A avaliação 

médica colacionada aos autos e os relatos trazidos pela autora 

demonstram a urgência no fornecimento do tratamento, uma vez que a 

mesma é portadora de moléstia grave, necessitando do tratamento 

prescrito. Portanto, sendo a demandante usuária do plano de saúde e 

estando em dia com as suas obrigações quanto ao pagamento, não há 

falar em negativa ou atraso no fornecimento do tratamento. Ademais, a 

antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, 

pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, 

poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o 

processo. Nesse sentido, a jurisprudência: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO 

DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – RECUSA DA OPERADORA – 

PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 

300 DO CPC – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo orientação do Superior Tribunal de 

Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão 

cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de 

tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico 

considerado essencial para a cura de tais doenças. A negativa de custeio 

do medicamento mostra-se ilegítima, tendo em vista que este é o único 

remédio capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário 

do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da 

doença que lhe acomete, conforme parecer médico. A obrigatoriedade do 

plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e 

emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 

9.656/98. O argumento de que o tratamento não consta no rol de 

procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, 

tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo 

apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pelo 

plano de saúde. (N.U 1005385-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) 

Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino que a parte requerida, no prazo de 02 (dois) dias, 

autorize/custeie o tratamento de braquiterapia ginecológica (alta taxa), no 

Hospital Santa Lúcia Ltda., situado em Brasília/DF, conforme indicação 

médica, ou indique para a parte autora outro local credenciado ao plano 

que forneça o tratamento prescrito, sob pena de aplicação das medidas 

previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Determino que a Sra. Gestora entre 

em contato com a Central de Conciliação e Mediação a fim de se verificar a 

existência de data para a realização da audiência de conciliação (art. 334, 

CPC). Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 
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(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. 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 manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 

2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Importante ressaltar que, 

caso o sistema PJE esteja inoperante, expeça-se o mandado para o 

cumprimento da decisão de maneira física. Cumprida as determinações 

acima, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031033-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

ERIKA LOPES DO COUTO OAB - MG97700 (ADVOGADO(A))

GABRIEL MOREIRA NEVES OAB - MG171392 (ADVOGADO(A))

THAIS ONOFRE CAIXETA DE FREITAS OAB - MG180200 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE CATARINO RONDON (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento id. 

18352673, dando o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

do feito nos termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 5 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: 1017603-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLANE DE OLIVEIRA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento id. 

18231705, dando o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

do feito nos termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 5 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: 1012405-52.2017.8.11.0041

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:

BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se acerca da proposta de acordo de id. 23158757, 

bem como, se tem interesse na realização de audiência de conciliação, no 

mesmo prazo requerer o que entender de direito. Cuiabá-MT, 5 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: 1018916-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT8530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ANSELMO BICUDO PAULA SOUZA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento id. 

25185184, dando o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

do feito nos termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 5 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: 1010342-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

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:

MIZAEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher devidamente a diligência do Oficial de Justiça, uma 

vez que não foi possível localizar petição indicando novo endereço, o 

valor da guia apresentada no ID 20872982 (bairro CENTRO – zona 01) não 

condiz com o valor do endereço indicado na petição inicial de ID 5866299 

(bairro OSMAR CABRAL - zona 07), sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 5 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: 1011196-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERNANDES VIEIRA RIBAS (REU)

F F V RIBAS - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento id. 

25188519, dando o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

do feito nos termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 5 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: 1011564-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 
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(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

MARCO ANTONIO MACEDO DOS SANTOS (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

comprovar o pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à 

distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, 

eventuais valores cobrados quando a Comarca Deprecada não possuir 

Cartório Distribuidor Oficial, bem como, valores referentes ao cumprimento 

de mandado pelo oficial de justiça na Comarca Deprecada, atos estes a 

serem diligenciados pelo autor na Comarca Deprecada. Informo, que tais 

providências visam ao envio da Carta Precatória à Comarca Deprecada via 

Malote Digital, nos termos do artigo 141 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) que 

determina o envio ou recebimento eletrônico das correspondências 

compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e entre estas e a 

Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote 

Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ 

– CSJT – TST – TJRN, OU AINDA, ESTA SERVENTIA PROMOVERÁ A 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA VIA PLATAFORMA PJE, CASO A 

COMARCA DEPRECADA JÁ POSSUA O PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO EM FUNCIONAMENTO NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Cuiabá-MT, 5 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: 1001111-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS RIBEIRO (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, 5 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: 1029063-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (REU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (REU)

CMGM MINERACAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZA NASCIMENTO LIMA OAB - RJ42689 (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Os embargos monitórios de ID 

26054856 foram opostos tempestivamente. Sendo assim, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugná-los. Cuiabá-MT, 5 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: 1003346-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

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

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CANTARELLA (REU)

 

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, 5 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: 1018892-04.2018.8.11.0041

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:

IVETE MANDACARI SILVA (REU)

EDMAR JOSE DA SILVA (REU)

 

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, 5 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: 1003855-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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APICE ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (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, 5 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: 1012263-48.2017.8.11.0041

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:

ELIZABETE ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

SEBASTIANA FERREIRA LEMES (EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do petitório de ID 26676504 e 

demais documentos acerca de eventual impenhorabilidade do imóvel 

Matrícula nº 42.094 e matrícula 124.881. Cuiabá-MT, 5 de fevereiro de 

2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 

1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1035703-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBER JOSE COURA DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 25085168 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 5 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: 1021438-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA ANTONIA BENEDITA (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, 5 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: 1035006-18.2018.8.11.0041

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:

JOSE ANTONIO LOPES (REU)

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 26064238 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 5 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 422486 Nr: 7431-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ DA PENHA PRATTI VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos...

Da análise aos autos, verifico que o Recurso de Apelação às fls. 

337/340v foi provido para afastar a multa de 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa outrora aplicada na sentença de fl. 295v.

 Desta feita, intimo as partes via DJE para querendo, manifestarem no 

prazo de 15 dias.

Em nada requerendo, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações 

e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 833139 Nr: 38639-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C & C IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

ÓCULOS LTDA, IZOMARA DA CRUZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos...

Da análise aos autos, verifico que o Recurso de Apelação de fls. 

209/212v foi provido para afastar a multa moratória e demais encargos 

previstos para o período de mora, mantendo-se somente a cobrança da 

comissão de permanência, conforme v. Acórdão que ora junto.

Desta feita, intimo ambas as partes para querendo, manifestarem no prazo 

de 15 dias, salientando que o requerido é assistido pela Defensoria 

Pública, dando-lhe vistas do caderno processual.

Em caso de silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 837604 Nr: 42399-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA GASPAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de a sentença de 

fls.96/98, aduzindo o Banco, que não ficou clara a questão da justiça 

gratuita, já que a Defensoria Pública atua como Curador, devendo ser 

sanada a obscuridade.

A Embargada foi pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório necessário.

Da simples leitura da parte atacada fls.98, tem-se: CONDENO A RÉ AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% DO VALOR DA CAUSA, NÃO SE 

FALANDO EM SUSPENSÃO POR NÃO SER A PARTE, CITADA VIA EDITAL, 

BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA."

Onde se encontra a obscuridade?

A parte foi condenada e não foi suspensa, já que não foi-lhe concedida a 

justiça gratuita, ou seja, os presentes declaratórios são na verdade uma 

aventura processual que deveria ser evitada.

Desta feita, NÃO CONHECO dos Embargos de Declaração.

Transitada em julgado e nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 427480 Nr: 9745-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E PROF. DE SAÚDE DE MT 

LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO, DEIZE 

FERNANDA KLOCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 ,na posse, portanto, nulos os atos por falta de poderes. Na interlocutória 

atacada foi reconhecida a falta de poderes desde o início do processo, 

portanto, o prazo legal já se encontra esgotado para regularização, 

devendo ser reconhecida a nulidade com extinção da ação.A Cooperativa 

em suas contrarrazões diz que não se pode discutir matéria já decidida, 

não havendo nenhuma das hipóteses do artigo 1022 do CPC, devendo ser 

condenado ao pagamento da multa do artigo 1026 § 2º do CPC, além do 

vício ser sanável, portanto, a rejeição é medida que se impõe.É o relatório 

necessário.Denoto inicialmente que não é caso de multa como pretende a 

Embargaada, bem como, tenho que os Embargantes não manifestaram 

quanto aos documentos de fls.274/275, evidenciando a regularização da 

representação da Cooperativa nestes autos, da mesma forma, ataca a 

decisão interlocutória que reconheceu que se trata de vício sanável a 

ausência de poderes para estar em juízo, requerendo o acolhimento deste, 

com a extição da ação.Desta feita, estando regularizada a representação 

da Cooperativa não se fala em extinção.Outrossim, tal decisão foi 

embasada e firmada no entendimento deste juízo, restando à parte o 

recurso próprio.AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – PRELIMINAR 

ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL NO PRAZO CONCEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

ART. 485, IV, CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

Sendo o autor intimado para sanar a irregularidade na representação 

processual e não se desobrigando no momento processual oportuno, 

tem-se como insuperável o vício . Ausentes os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é devida a 

extinção do feito com base no artigo 485, inc. IV, do CPC. (N.U 

0014145-38.2012.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2019, 

Publicado no DJE 02/05/2019)Desta feita REJEITO os Embargos de 

Declaração.Transcorrido o prazo recursal conclusos para apreciação do 

pleito de fls.255/257.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028188-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/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: 

1028188-84.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 212 de 273



ME Vistos etc... Verifica-se dos autos que já foram efetuadas todas as 

pesquisas de bens disponíveis ao Juízo, as quais restaram infrutíferas. 

Assim, dispõe o artigo 921 CPC: “ Suspende-se a execução: I - nas 

hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, 

quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - 

quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação 

dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, 

em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens 

penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 

916.” (...) Posto isso, defiro o pleito de Id. 24815452 e SUSPENDO o 

presente feito, nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 

1º do referido artigo). 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: 1054596-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(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:

ELIZA AMANDA SIQUEIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054596-44.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ELIZA AMANDA 

SIQUEIRA DE MORAES Vistos, etc. No ID. 28200786 foi determinada a 

restituição do bem apreendido ante a purgação da mora feita pela 

Requerida, entretanto o referido ato não pode ser concretizado ante a 

remoção do veículo para cidade de Goiânia/GO – ID. 28305651. A Ré por 

sua vez pleiteia pela intimação do Requerente para devolução do veículo, 

sob aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, bem como a condenação 

dele em litigância de má-fé – ID. 28485930. É o relatório. Decido. 

Considerando que a autora foi admoestada para não retirar o bem da 

Comarca ante a possibilidade de purgação da mora, intimo a Instituição 

Financeira para proceder a devolução do veículo apreendido ao 

Requerido, bem como comprovar o mesmo nos autos no prazo de 05 dias, 

sob pena das cominações legais e multa de 20% do valor da causa, 

devidamente atualizada, prevista no artigo 77, inciso IV do CPC., tendo em 

vista a resistência indevida ao comando judicial, tanto quanto a remoção e 

agora de devolução. Outrossim, no mesmo prazo, caso tenha ocorrida a 

alienação deste, deverá depositar o montante correspondente ao seu 

valor conforme Tabela Fipe, sob pena de aplicação da multa como 

requerido, até o limite de 100 dias-multa e, por fim o bacenjud desse 

montante, caso requerido pela interessado. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029094-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO EZIDIO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

ELZIRA CAVALCANTE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-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: 

1029094-74.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: BENEDITO EZIDIO DA SILVA FILHO, 

ELZIRA CAVALCANTE DA SILVA Vistos etc... Tratam-se os autos de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial. O exequente compareceu aos 

autos por meio de petição denominada “Embargos à Execução” de Id. 

14471883 arguindo que devido a problemas financeiros tornou-se devedor 

da exequente, pugnando pelo parcelamento da dívida nos termos do artigo 

916 do CPC. Por sua vez, na petição de Id. 14735807 denominada 

“impugnação aos embargos à execução” a exequente pleiteou pelo 

desentranhamento dos embargos, por ter sido protocolado de forma 

errada ante o seu endereçamento para Oitavo Juizado Especial Cível, e 

pelo nome do embargante ser apenas similar ao executado da presente 

ação. Além disso, a exequente manifestou discordância com o 

parcelamento da dívida, pugnando pela penhora do veículo objeto de 

alienação. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, verifica-se que a 

petição apresentada pelo executado não preenche os requisitos do artigo 

917 do CPC, tratando-se de erro material a sua denominação, razão pela 

qual recebo-a como simples petição. No mais, ante o manifesto 

desinteresse da exequente no parcelamento da dívida, bem como 

observando que o executado pretende pagar valor menor do que o 

descrito na exordial (R$2.400,00 e mais 6 x R$933,34) o que destoa do 

contido no artigo 916 do CPC, indefiro-o e, de consequência defiro o pleito 

de penhora sobre o veículo Volkswagen Gol, Placa NUE-6425, servindo, o 

extrato que segue, como termo de penhora, bem como a avaliação nos 

moldes do valor da Tabela Fipe (extrato em anexo). Intimo o executado por 

meio de seu causídico, via DJE. Com efeito, expeça-se carta de intimação 

da executada Elzira, quanto a penhora a ser cumprido no endereço da 

exordial (Avenida Antártica, S/N, Bairro Sucuri). 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. 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: 1011381-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. (EXECUTADO)

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-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: 

1011381-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA., 

ANA PAULA MACEDO SENDESKI Vistos etc... Não obstante o pleito 

formulado pelo banco de Id. 16370749, da análise dos Embargos à 

Execução nº 1035386-41.2018.8.11.0041 verifica-se que foi recebido com 

efeito suspensivo. Desta feita, aguarde-se o julgamento daquele. 

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: 1060685-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ALVES RODRIGUES NERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060685-83.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: DOUGLAS ALVES RODRIGUES NERI Vistos... Compulsando 

os autos, verifico que o Banco declinou na inicial que a purga da mora se 

dá pelo valor de R$81.113,04, bem como na planilha de débito acostada ID. 

27586091, no entanto, fixou o valor da causa em R$ 10.719,65, atuando 

em verdadeira deslealdade processual, tendo em vista que é de 

conhecimento comezinho que casos como este o valor da causa deve 

representar a soma das parcelas vencidas e vincendas. Desta feita, em 

face da existência de critérios legais de fixação – nos termos do artigo 

292 CPC -, deve-se proceder, de ofício, a alteração, se verificar que a 

fixação ocorreu em desconformidade com o critério legal, razão pela qual 

fixo o valor da causa em R$81.113,04 (oitenta e um mil, cento e treze reais 

e quatro centavos), intimando o autor para proceder o recolhimento das 

custas complementares em 15 dias, sob pena de extinção. Outrossim, 

considerando que o valor da causa é fixado pelo causídico e não pela 

Instituição, fixo desde já que para o caso de condenação em honorários 

advocatícios esse terá como base o montante constante na inicia 

R$10.719,65. Em caso de silêncio, intime-se o Banco via correio para 

cumprir em 05 dias, com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 31 

de janeiro de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060796-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA MIRANDA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060796-67.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: KARINA MIRANDA DE FIGUEIREDO Faço constar que, em 

diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta estagiária (Bianca) 

verificou que as custas e taxas processuais foram devidamente 

recolhidas. Vistos... Por ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao 

Detran, à Secretaria de Fazenda do Estado, bem como a inclusão desta 

ação no RENAVAM por meio do sistema RENAJUD. Valor para purga da 

mora para quitação do contrato R$11.883,96, planilha ID.27610546. 

Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no 

artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo RENAULT LOGAN EXP., COR: PRATA, 

ANO: 2011, PLACA: EXY0239, posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - 

TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - 

MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o 

credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não 

deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo 

com o Decreto Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004, na 

Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o 

devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, 

do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e 

apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o 

envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que 

recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. 

Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a 

mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, 

publicação da súmula em 09/08/2019) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 

do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. 

MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO 

POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da 

mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no 

prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, 

conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. - 

Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse 

do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem 

permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e 

apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor 

fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado 

o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal 

faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA 

LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Após, cite-se a parte Requerida para 

a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e 

vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios 

contratuais, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução da 

liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela 

Lei 13.043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente 

de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 
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ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o 

disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. Por fim, saliento 

que a Instituição Financeira efetuou o recolhimento da diligência, conforme 

comprovante de ID. 27807979. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061153-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATHAN RONSSONI MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1061153-47.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: JHONATHAN RONSSONI MENDES Vistos... Inicialmente tenho 

que o autor fixou o valor da causa em R$27.799,92, no entanto, na planilha 

indicou-a como sendo R$16.051,76 ID.27639477, portanto, esse será o 

montante para quitação do contrato e ônus de sucumbência. Por ora 

indefiro o pleito de expedição de ofícios ao Detran, à Secretaria de 

Fazenda do Estado, bem como a inclusão desta ação no RENAVAM por 

meio do sistema RENAJUD. Destarte, verifica-se que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

dos documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela 

parte ré na quitação do débito, referente ao veículo CHEVROLET CLASSIC 

LS, Cor: BRANCA, Placa OBB4950, ANO/MODELO: 2012/2013, posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - 

DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não 

cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a 

maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento 

substancial, pois de acordo com o Decreto Lei nº 911/69, com as 

alterações da Lei nº 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, 

somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, 

livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, a 

concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada 

apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo 

suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao 

domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme 

pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial 

documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida 

liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019) 

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. 

PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. 

ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de 

busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da 

integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 

execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, §§ 1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a 

mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante 

este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação 

de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o 

credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que 

ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha 

exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 

16/03/2018) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino 

a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se 

o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA REQUERIDA, 

salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em 

conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Por fim, saliento que a Instituição Financeira efetuou 

o recolhimento da diligência, conforme comprovante de ID. 27948602. 

Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061923-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADESON DA SILVA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1061923-40.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JADESON DA 

SILVA EIRELI - EPP Faço constar que, em diligencia junto ao site do 

Tribunal de Justiça, esta estagiária (Bianca) verificou que as custas e 

taxas processuais foram devidamente recolhidas. Vistos... Inicialmente, 

tenho, que o Requerente enviou a notificação extrajudicial ao endereço 

que consta no documento “extrato de posição do consorciado”, sendo a 

mesma devolvida pelo motivo: “Ausente” – ID. 27726921, sendo, evidente 

que não foi constituída a mora, já que não esgotou os meios para regular 

constituição em mora, pressuposto para o regular prosseguimento deste 

feito. Nesse sentido a jurisprudência abaixo: 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 

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. (TJMG - Apelação Cível 

1.0569.16.000559-5/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro 

(JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2019, 

publicação da súmula em 18/10/2019) Na mesma oportunidade, vislumbro 

que o requerente não juntou aos autos o contrato assinado pela parte 

requerida, posto que o documento de ID. 27726920, intitulado de “posição 

do consorciado” não se enquadra como contrato, pois não comprova 

relação jurídica e a vinculação do bem a avença. Por conseguinte, intimo o 

Banco para no prazo de 15 dias, emendar a inicial e acostar aos autos a 

Cédula de Crédito Bancário, devidamente assinado pelo Requerido, bem 

como comprove a constituição em mora dele, sob pena de extinção pelo 

art. 485, inciso IV do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001990-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR OISSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES OAB - MT18786-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYSLAN RAMOS SILVA DOMINGUES DE SOUZA SERVICOS DE 

COBRANCA E CREDITO (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001990-05.2020.8.11.0041. REQUERENTE: VALMIR OISSA REQUERIDO: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO, AYSLAN RAMOS SILVA DOMINGUES DE 

SOUZA SERVICOS DE COBRANCA E CREDITO Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito oriundo de Empréstimo 

Consignado Fraudulento C/C Tutela de Urgência Satisfativa C/C Repetição 

de Indébito C/C Dano Moral e Material, onde relata o Autor que recebeu a 

proposto de diminuir os valores pagos em empréstimos junto a outras 

instituições, desde que autorizasse que os descontos fossem efetuados 

pelo Réu, o que ele aceitou. Todavia, ao consultar seu extrato bancário 

constatou um TED no valor de R$ 24.684,38 realizado pelo Requerido que 

alega ter feito por equivoco, devendo ser efetuado descontos de sua 

folha de pagamento. Após muita insistência, o Requerido disponibilizou a 

conta da Ayslan, segundo Réu, para devolução do montante transferido, 

salientando que o empréstimo efetuado seria cancelado, o que não 

ocorreu, visto que houve o débito da primeira parcela. Ao entrar em 

contato com a Instituição Financeira, o Autor solicitou a cópia do contrato 

de empréstimo, momento em que verificou que a assinatura ali não era 

sua, dando azo a denuncia realizada pelo sistema da SIGEPE cessando os 

descontos desde fevereiro de 2019. Ocorre que, ao tentar realizar uma 

compra, foi informado que seu nome estaria negativado ante a 

inadimplência junto a Casa Bancária e, portanto, ingressou com a presenta 

ação requerendo, em sede de tutela antecipada, a imediata retirada de seu 

nome do SPC/SERASA, bem como a garantia da suspensão dos 

descontos efetuados em sua conta e, ao final a procedência da ação, 

declarando a inexistência da dívida, condenando os Requeridos em danos 

morais e materiais, bem como honorários advocatícios. Assim, em que 

pese ter uma relação consumerista com a Instituição Financeira, tem-se 

que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse 

sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA 

MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas 

especializadas em direito bancário, criadas pelo Provimento nº 

004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela natureza da 

demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato de estar 

presente uma instituição financeira em algum dos pólos da contenda.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma 

das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039731-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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:

NAYARA APARECIDA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1039731-16.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: NAYARA APARECIDA DE SOUSA 

Vistos, etc. Trata-se de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos s/a em face de Nayara Aparecida de Sousa. Na decisão 

de ID. 23833381 a Instituição Financeira foi intimada esclarecer o motivo de 

ter ajuizado duas ações de busca e apreensão, com as mesmas partes e 

causa de pedir, momento em que requereu a extinção por desistência (ID. 

24801293). Por conseguinte, remeta-se os autos a 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, visto ser esse o Juízo prevento para apreciar o 

requerimento mencionado acima, pois a primeira ação de busca e 

apreensão foi ajuizada lá aos 21 de agosto de 2018 (n° 

1027568-38.2018.8.11.0041). 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: 1039266-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVALDO SIQUEIRA DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1039266-07.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ERISVALDO SIQUEIRA DANTAS 

Vistos, etc. Trata-se de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos s/a em face de Erisvaldo Siqueira Dantas. Na decisão de 

ID. 23829613 a Instituição Financeira foi intimada esclarecer o motivo de 

ter ajuizado duas ações de busca e apreensão, com as mesmas partes e 

causa de pedir, momento em que requereu a extinção por desistência (ID. 

2509076). Por conseguinte, remeta-se os autos a 4ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, visto ser esse o Juízo prevento para apreciar o 

requerimento mencionado acima, pois a primeira ação de busca e 

apreensão foi ajuizada lá aos 06 de junho de 2019 (n° 

1024174-86.2019.8.11.0041). Cumpra-se. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000484-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS PEREIRA DE MORAES (EXECUTADO)

GENERINO VAGNER FILHO (EXECUTADO)

MPM PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO OAB - MT13691-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: 

1000484-96.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: MPM PRODUCOES E 

EVENTOS EIRELI - ME, MESSIAS PEREIRA DE MORAES, GENERINO 

VAGNER FILHO, GUSTAVO SCHENFELDER SALGUEIRO Vistos etc... 

Vislumbra-se dos autos que as partes entabularam o acordo de Id. 

28088828, pleiteando pela homologação de seus termos e suspensão do 

feito. Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e determino a 

SUSPENSÃO do feito até o dia 15/11/2020, nos termos do artigo 922, do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, intime-se a cooperativa 

exequente para manifestar-se em 05 dias acerca do adimplemento da 

avença, salientando que em caso de silêncio será tido como cumprido. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049272-73.2019.8.11.0041

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:

EDLAINE RIBEIRO DA GAMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1049272-73.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: EDLAINE RIBEIRO DA GAMA Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco J. Safra S/A em face de 

EDLAINE RIBEIRO DA GAMA. A Instituição Financeira apresentou 

embargos de declaração no ID. 26600441 e, posteriormente acostou aos 

autos minuta de acordo celebrada com a Requerida, pleiteando pela sua 

homologação e consequente extinção do feito (ID. 28371045). É o 

relatório. Decido. Ante o requerimento de homologação de acordo e 

extinção do feito, tenho por prejudicado o embargos de declaração 

apresentado pela Casa Bancária. 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 HOMOLOGO o acordo 

de vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Ante a ausência de pretensão recursal, 

diante do atendimento do pedido, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz 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. Revogo a parte final da decisão que apreciou os Embargos de 

Declaração ID.28402816, tendo em vista que o bem já foi apreendido, 

portanto, passo a sentença. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A em face 

de RICARDO GONCALVES DA CRUZ, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando que firmaram a cédula de crédito bancário nº 

145023369 para aquisição do veículo, Marca Renault, Modelo Fiesta, 

Placa: NUA – 5394 descrito na inicial. Ante a constituição em mora, 

pleiteou o Requerente pela concessão de liminar de busca e apreensão e, 

ao final, a procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem 

em suas mãos, além de a condenação da Requerida em custas e 

honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 20.527,96, 

alterada para R$18.661,79 ID.22073085 pag.1. A liminar foi deferida 

conforme ID. 22073085, sendo o bem apreendido aos 06 de agosto de 

2019, conforme infere a certidão de ID. 22488300 – pág. 01, sendo o 

Requerido citado na mesma oportunidade (ID. 22488295 – pág. 01). O 

Requerente apresentou embargos de declaração (ID. 22318450) que 

foram rejeitados (ID. 28402816). É o breve relato. Decido. Considerando 

que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, 

com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito da autora 

encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial. Deste 

modo, diante da falta de manifestação da devedora, e a prova documental 

inequívoca, de rigor a procedência do feito. Ante ao exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e 

Apreensão, consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária 

fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta, como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade. Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa 

devidamente atualizado. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 04 de fevereiro 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022309-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER BRANDAO DA FONSECA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-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: 1022309-33.2016.8.11.0041. AUTOR(A): CAIXA CONSORCIOS 

S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REU: ELIEZER BRANDAO DA 

FONSECA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Monitória ajuizada pela Caixa 

Consórcio S/A Administradora de Consórcios em face de Eliezer Brandão 

da Fonseca. No ID. 10102965 foi determinada a citação do Requerido. O 

Réu apresentou embargos monitórios no ID. 14945140, momento em que o 

Banco apresentou impugnação (ID. 16849330). No ID. 16931618 o 

Requerido apresentou comprovante de pagamento do valor devido, 

momento em que requereu a extinção do feito. A Instituição Financeira 

pleiteou pelo levantamento do montante pago (ID. 18490473), momento em 

que foi designada audiência de conciliação (ID. 19644334). Posteriormente 

o Requerente pleiteou pelo cancelamento da solenidade designada, pelo 

levantamento do valor depositado e, consequentemente a extinção do feito 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea b - ID. 20906080. Este Juízo 

determinou o cancelamento da audiência de conciliação, bem como intimou 

o Banco para manifestar expressamente sua concordância com o valor 

depositado e extinção do feito, salientando que seu silêncio será tido como 

anuência e os autos extintos por quitação da obrigação – ID. 21047860. A 

Casa Bancária reiterou sua concordância quanto ao valor depositado, bem 

como reiterou o pedido de expedição de alvará, indicando os dados 

bancários – ID. 21953029. É o relatório. Decido. Ante a concordância da 

Instituição Financeira, bem como o reconhecimento do pedido pelo Réu, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Monitória, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea a do Código de Processo Civil. Constato que os dados 

bancários indicados no ID. 21953029 é do causídico José Francisco da 

Silva, substabelecido aos 28 de julho de 2017 pelo advogado Alberto 

Branco Junior (ID. 10942557). Ocorre que a procuração outorgada pela 

Instituição Financeira a Alberto venceu aos 20/05/2019, conforme ID. 

4339191 – pág. 04, portanto, intimo o advogado José Francisco da Silva 

para apresentar instrumento procuratório atualizado, concedendo poderes 

para levantamento de alvará, no prazo de 15 dias e/ou indique os dados 

bancário da autora. Condeno o Réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 5% do valor da 

causa devidamente atualizado, entretanto suspendo pelo prazo de 05 

anos, ante a concessão da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

nada requerendo, arquivem-se, procedendo às anotações e baixas 

devidas. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 31 de janeiro de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035809-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON CARVALHO DE MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (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: 1035809-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): WASHINGTON 

CARVALHO DE MESQUITA REU: AYMORE Trata-se de AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por 

WASHINGTON CARVALHO DE MESQUITA em face de AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, todos qualificados nos autos em 

referência, relatando o autor que firmaram as partes um contrato de 

financiamento, destinado à aquisição de uma motocicleta Honda CG160 

FAN para pagamento em 36 parcelas de R$ 385,93, contudo, constatou a 

abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela 

qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas 

consumeristas, objetivando: - o afastamento da prática de capitalização 

diária de juros, na forma expressamente contratada, prevalecendo a 

anual; - ser restituído da cobrança indevida a título de registro de contrato 

e tarifa de cadastro em R$ 699,00, por ser a taxa média de R$ 385,84; - a 

ilegalidade da cumulação da comissão de permanência (sob a 

nomenclatura “juros remuneratórios” com outros encargos; - em 

antecipação de tutela, a autorização para a consignação mensal da 

parcela do valor que entende devido (R$ 307,28), ou no valor integral nas 

respectivas datas de vencimento; pela manutenção do veículo em sua 

posse, bem como pela determinação para que a Instituição Financeira se 

abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; - a 

inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência 

judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

2.831,48 e acostou documentos. Na decisão Id. 17473317 foram 

indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, concedida a 

assistência judiciária e designada audiência. O réu compareceu 

espontaneamente aos autos aos 27/02/2019 ao apresentar a contestação 

Id. 18340798 e aventou em preliminar que não se fala em gratuidade da 

justiça e o descumprimento aos ditames do § 2º do art. 330, CPC. No 

mérito, aduz que: - está superada a tese de limitação constitucional ou 

legal dos juros remuneratórios, possuindo estes livre estipulação; - a 

capitalização de juros possui respaldo legal; - são legais os encargos 

moratórios entabulados; - não se fala em julgamento de ofício de cláusulas 

abusivas; - as taxas e tarifas administrativas praticadas possuem 

autorização legal, discorrendo sobre cada uma; - não há ensejo ao pleito 

de repetição do indébito; - não estão presentes os requisitos da tutela 

antecipada, refutando um a um dos pedidos a este título; Rechaça o 

cálculo apresentado e, ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. Na 

petição Id. 18725282 a autora reiterou os pedidos de restituição da 

cobrança de registro de contrato ou sua redução para R$ 109,67, 

enquanto cobrado em R$ 261,10. Realizada audiência no Id. 18801886, 

sem êxito na composição entre as partes, sendo na oportunidade recebida 

a emenda da inicial Id. 18725282 e aplicado ao autor a multa de 2% do 

valor da causa em favor do Estado, decorrente de sua ausência no ato. 

Desta decisão foi interposto o recurso de Embargos de Declaração Id. 

19046991, rejeitado no Id. 20303952, não sendo conhecido o RAI 

1008903-63.2019.811.0000 interposto (Id. 21601497). Impugnação à 

contestação Id. 22955337. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Com relação à assistência judiciária, conforme o disposto no § 3º do 

art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, 

não prevendo a lei, obrigatoriamente, que a parte seja miserável, mas sim 

que esta, ainda que momentaneamente, não possua condições de arcar 

com tais emolumentos. Embora a ré refute a benesse concedida, não 

apresentou provas plausíveis a afastar a afirmação feita pelo beneficiário, 

que possui presunção juris tantum da necessidade. Portanto, não basta 

que se alegue que a parte não faz jus ao benefício em comento, é 

necessário que prove, pois caso contrário prevalece a alegação de quem 

pleiteou o benefício. Nesse sentido, a orientação do E. TJMT: “AÇÃO 

DEMARCATÓRIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS 

DE PREJUÍZOS SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE 

LAUDO PERICIAL E PARA REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - 

PEDIDO DE JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL 

- CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA 

GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX ADVERSA NÃO FAZ JUS 

AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM PROVAS DAS BOAS 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO 

SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o deferimento da 

justiça gratuita deve fazer prova da boa condição financeira da outra.” 

(Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 
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SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - 

FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES DA TRIANGULAÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EMBARGANTE - 

PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA - DESCABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

CF).Tendo havido a desconstituição da constrição no feito principal antes 

da citação nos Embargos de Terceiro, ocorre a perda superveniente do 

objeto da lide e é indevida a condenação do embargado ao pagamento dos 

ônus sucumbenciais.” (Ap 41647/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Demais disso, destaco que, na 

forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “A assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. 

Feitas essas considerações, mantenho a concessão da assistência 

judiciária a parte autora. No que tange à preliminar aventada, de 

descumprimento aos ditames do § 2º do art. 330 CPC, destaco que, a 

despeito da tese da ré, observo que na petição inicial a autora apresentou 

as razões fáticas e respectivos fundamentos jurídicos, aptos à 

apresentação de defesa em contestação, mostrando-se suficiente a 

especificação dos pontos controvertidos. Demais disso, constato que a 

requerente especificou o valor incontroverso, inclusive com o 

requerimento de sua consignação em juízo, o que foi indeferido na decisão 

interlocutória Id. 17473317. Posto isso, REJEITO A PRELIMINAR e passo ao 

exame do mérito. DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS No tocante à 

capitalização diária de juros, há de se consignar que, consoante 

sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 

31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-36, e em seguida o 

advento do art. 28 da Lei n.º 10.931/04, que possui a seguinte redação: 

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e 

representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela 

indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou 

nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 

1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros 

sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se 

for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e 

os demais encargos decorrentes da obrigação;” Trata-se de 

posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, 

que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 539: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 

2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” No caso dos autos, 

mister se faz destacar que, conquanto o Banco afirme em sua resposta 

não haver cobrança de juros capitalizados, tem-se que está expresso no 

campo “M – Promessa de Pagamento” (Id. 15997012 – Pág. 2) que os juros 

são capitalizados diariamente. Logo, possível a capitalização diária de 

juros na forma expressamente prevista, senão vejamos a remansosa 

orientação jurisprudencial à respeito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. 

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 

DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de 

recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de 

que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 

um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. 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" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 

de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a 

existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está 

a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade 

dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 

1004751/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

19/10/2017, DJe 25/10/2017) “AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS 

ACOLHIDO PARCIALMENTE – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA – 

REQUISITOS – SÚMULA 247/STJ – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO 

DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – 

INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – 

SÚMULA 539/STJ – EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.Em atenção a súmula 247/STJ, o contrato de 

abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de 

débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. É 

de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com 

documentos hábeis à propositura da ação monitória. Atendendo aos 

requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em 

carência de ação. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 

539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou 

mensal, desde que expressamente pactuada. Consoante orientação 

cristalizada no STJ, a mera discussão dos encargos cobrados no pacto 

firmado entre as partes não têm o condão de tornar o devedor imune à 

inscrição em cadastros negativos de créditos e obstaculizar o direito do 

credor, haja vista a não demonstração, nos termos da jurisprudência 

consolidada dos Tribunais Superiores, de que a cobrança é indevida”.

(TJMT - Ap 15639/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, 

Publicado no DJE 25/04/2018) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – 

CRÉDITO CONSIGNADO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – 

RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA 

TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL/DIÁRIA DE 

JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – 

PRECEDENTES DO STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO 

PEDIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE 

PROVIDO.O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) 

encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas 

contratuais. Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado 

não comportam alteração, por estarem em consonância com o 

entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).Uma vez 

constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência 

da cobrança da capitalização mensal de juros, conforme precedentes do 

STJ. Não sendo alegada determinada tese em primeiro grau, não deve o 

pedido do apelo ser conhecido no ponto, em razão da inovação recursal 

caracterizada.” (TJMT - Ap 12070/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, 

Publicado no DJE 11/07/2018) DOS ENCARGOS MORATÓRIOS No que 

concerne à discussão acerca da cobrança de comissão de permanência 

mascarada no contrato sob outra nomenclatura, observo restar pactuado 

no campo N, item VI (Id. 15997012 – Pág. 2), quanto aos encargos 

moratórios, a cumulação de juros de mora, juros remuneratórios e multa 

contratual. Há de se ter em vista, no entanto, que consoante o 

posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tanto 

por meio da Súmula nº 472, como também por dois recursos 

representativos de controvérsia (repetitivos), que a comissão de 

permanência não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e 

moratórios incidentes no contrato. Senão vejamos: Súmula 472 – “A 

cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar 

a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - 

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa 

contratual”. “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS 

BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS 

EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. 

ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO 

CIVIL BRASILEIRO.[...] 3. A importância cobrada a título de comissão de 

permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros 

remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o 
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percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) 

juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 

2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. 

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de 

comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto 

quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do 

contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios 

jurídicos consagrado nos artigos 139 e 140 do Código Civil alemão e 

reproduzido no artigo 170 do Código Civil brasileiro. [...]” (REsp 

1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, 

DJe 16/11/2010) “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS 

BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS 

EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. 

ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO 

CIVIL BRASILEIRO. [...] 3. A importância cobrada a título de comissão de 

permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros 

remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o 

percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) 

juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 

2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. 

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de 

comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto 

quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do 

contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios 

jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e 

reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...]” (REsp 1058114/RS, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) 

De tal modo, considerando a legalidade da cumulação dos juros 

remuneratórios, moratórios e multa para a composição da comissão de 

permanência, tem-se como corolário que a incidência de juros 

remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de 

permanência, como quer fazer crer a parte autora. Tendo como norte o 

posicionamento consolidado pelo STJ acerca da possibilidade de 

cumulação de ambas as modalidades de juros para a composição da 

comissão de permanência, como consequência, mostra-se vencida a 

discussão a respeito. Também nessa vertente: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO DE CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL 

DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TARIFAS DE REGISTRO DE 

CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. [...] 

Admissível a cobrança de comissão de permanência na hipótese de 

inadimplência, desde que limitada à soma dos juros remuneratórios e 

encargos moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula n. 472 

do STJ, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro encargo 

contratual. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0395.13.002557-4/001, 

Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO 

BANCÁRIO - FINANCIAMENTO - PROVA PERICIAL - CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - ENCARGOS MORATÓRIOS. [...] 5- 

No período de inadimplência, sem caracterizar ilegalidade, é devida a 

cobrança de juros remuneratórios à taxa contratada para o período de 

normalidade da operação; os juros de mora de 1% ao mês; e a multa 

moratória de 2%.” (TJMG - Apelação Cível 1.0116.13.002512-9/001, 

Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 09/08/2018) De 

conseguinte, sem ensejo quanto a discussão da matéria. DAS TAXAS E 

TARIFAS ADMINISTRATIVAS Sustenta o autor o direito à devolução da 

tarifa de registro de contrato e tarifa de cadastro, ou a redução em vista 

de a abusividade de seus valores. No que tange à tarifa de cadastro, 

resta sedimentada a legalidade de sua cobrança, como de infere do 

posicionamento sumulado pelo STJ: Súmula 566: “Nos contratos bancários 

posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 

30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do 

relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Todavia, 

com relação a assertiva posta na inicial de abusividade do valor cobrado a 

este título tem como referência o período de 29/01/2016, enquanto o 

contrato foi firmado em 06/06/2018, extrai-se do sítio do Banco Central do 

Bras i l  ( in  h t tps : / /www.bcb .gov .b r /acesso in fo rmacao / legado?

url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifd

wl.asp) que a taxa média praticada quanto a tarifa de cadastro, em junho 

de 2018, era de R$ 468,15. De tal modo, considerando que o valor em 

comento serve apenas como parâmetro, e não como tabelamento, não há 

ensejo ao acolhimento do pedido de modificação desta taxa, por não se 

falar em caracterização de manifesta abusividade. Quanto ao registro de 

contrato, destaco que no recurso representativo de controvérsia – 

Recurso Especial n. 1.578.553-SP, julgado em 28/11/2018, restou 

sedimentado, para fins do art. 1.040 do CPC: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR 

SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO 

BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE 

A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR 

VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO 

CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE 

E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO 

EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA 

ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. 

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a 

partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja 

diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito 

das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança 

de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a 

especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade 

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do 

correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, 

data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a 

cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado 

em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de 

despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da 

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade 

de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por 

onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros 

("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, 

mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de 

avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 

06/12/2018) Nos fundamentos do aludido Repetitivo quanto ao caso 

concreto em apreço naquele acórdão, restou consignado: “Sob a ótica do 

direito do consumidor, entretanto, cumpre fazer algumas ressalvas, com 

base nas questões que foram suscitadas nos recursos afetados. Essa 

controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem dado em 

garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem 

que tenha havido a comprovação da efetiva prestação desse serviço. No 

caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições financeiras 

não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de avaliação que 

comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação do veículo 

usado. [...] Por fim, no que tange à tarifas de registro do contrato, valem as 

mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do 

serviço e do controle da onerosidade excessiva. [...] Por sua vez, a 

cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço 

efetivamente prestado, pois documento de fl. 24, juntado pela próprio 

consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, 

passando a constar no documento do veículo.” Considerando que no caso 

dos autos a cobrança de registro de contrato em R$ 261,10, por não 

haver a demonstração, pela instituição financeira, de que efetivamente 

ocorreu a prestação deste serviço, na forma do Recurso Repetitivo em 

comento, possui a parte autora o direito ao seu ressarcimento. DA 

TUTELA ANTECIPADA Observo que na decisão Id. 17473317 foram 

indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada. Por não ter 

ocorrido a alteração da situação fática, mantenho a decisão em comento, 

por seus próprios fundamentos. DA MULTA DO ART. 334, § 8º do CPC 

Destaco que o autor, não obstante devidamente intimado da audiência Id. 

18801886, não compareceu em juízo na data aprazada, sendo na 

oportunidade fixada multa de 2% do valor da causa, devidamente 

atualizada, a ser revertida em favor do Estado. Quanto ao ponto, destaco 
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que, ao tratar da audiência de conciliação ou mediação, dispõe o art. 334 

do CPC: “Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. § 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará 

necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, 

observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de 

organização judiciária. § 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à 

conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data 

de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição 

das partes. § 3o A intimação do autor para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado. § 4o A audiência não será realizada: I - se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual; II - quando não se admitir a autocomposição. § 5o 

O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na 

autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. § 6o Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes. § 7o A audiência de conciliação 

ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. § 

8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. § 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos. § 10. A parte poderá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. § 

11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por 

sentença. § 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação 

será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) 

minutos entre o início de uma e o início da seguinte.” Da literalidade de seu 

dispositivo, extrai-se que o hodierno Código de Processo Civil compeliu as 

partes ao comparecimento da audiência, posto que o ato não se realiza 

apenas no caso de manifestação expressa de ambos os polos, o que não 

ocorreu no feito em tela, já que o autor, ausente, não apresentou pedido 

expresso para não realização, tampouco em momento posterior justificou 

a sua falta, motivando a cominação da multa em comento. Isso porque, na 

forma disposta, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação obrigatória. Só não será realizada se o direito em debate não 

admitir autocomposição, ou se ambas as partes, expressamente, 

declinarem desinteresse (art. 334, § 4º, CPC). O Novo CPC impôs a multa 

supramencionada posto que a base do Digesto Processual é a 

conciliação, lançando o legislador mão de uma nova sistemática, na qual a 

esta (conciliação) passou a ser um ato primordial para o início da lide, 

criando inclusive diversas figuras para esse desiderato - conciliador, 

mediador ou o próprio juiz, dando relevância à justiça e aos partícipes, 

considerados colaboradores de um mesmo interesse, qual seja, a rápida 

solução da lide pela composição. Essa alteração visa à simplificação dos 

processos, com uma possível resolução mais célere dos conflitos e o 

equilíbrio entre as partes, que poderão chegar a um consenso logo no 

início da demanda judicial. Com relação à multa, tenho que esta possui o 

intuito de evitar o esvaziamento da audiência como instituto e, ao mesmo 

tempo, punir a parte que ignora a designação do ato processual e a 

mobilização de todo um aparato visando à composição das partes, que 

podem se fazer representar por pessoa com poderes para transigir (artigo 

334, § 10, CPC). Ademais, vislumbra-se que a multa não confere lucro à 

parte adversa, por ser o Estado e/ou União o seu destinatário, que coloca 

à disposição das partes a estrutura do Judiciário, somado a outros 

instrumentos de resolução do conflito, cuja falta de interesse não 

requerida por ambas é mantido o ato e a ausência, desrespeito à 

dignidade da justiça, passível de multa. Portanto, no entender deste 

magistrado, a ausência das partes em audiência resulta em ato atentatório 

a dignidade da justiça, o que somente será afastado, COMO BEM 

ENUMERADO PELO LEGISLADOR, com manifestação expressa de ambas 

as partes em contrário à sua ocorrência, não sendo crível que venha 

valer-se somente de sua negativa como base para descumprimento da 

norma legal. Por fim, consigno que, na forma do § 4º do art. 98 do CPC, “A 

concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao 

final, as multas processuais que lhe sejam impostas”. Feitas essas 

considerações, confirmo em sentença a multa imposta na audiência Id. 

18801886, como já firmado também nos Embargos de Declaração Id. 

19046991, e RAI 1008903-63.2019.811.0000 (Id. 21601497). DO 

DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por WASHINGTON 

CARVALHO DE MESQUITA em face de AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para determinar a devolução da 

cobrança indevida a título de registro de contrato em R$ 261,10, 

restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, corrigido com juros 

de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo 

INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se 

for o caso. Por ter a ré decaído de parte mínima, condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, proceda-se conforme orientação da CGJ, 

no que tange a multa fixada em audiência em favor do Estado, que 

confirmo nesta oportunidade e, sem manifestação das partes, arquive-se, 

com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de 

fevereiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019080-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO ESTRAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (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: 1019080-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PAULO EDUARDO 

ESTRAL DA SILVA REU: BANCO DAYCOVAL S/A Inicialmente, concedo 

ao autor os benefícios da justiça gratuita, requerida na inicial e reitera no 

ID.20499928, nos termos do art. 99, §3º do Código de Processo Civil, 

ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer tempo, se 

comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos 

essenciais a sua concessão. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA 

PARTE ajuizada por PAULO EDUARDO ESTRAL DA SILVA em face de 

BANCO DAYCOVAL S/A, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando o autor que aos 16/03/2017 firmaram as partes um contrato de 

financiamento no valor de R$ 12.684,70 para pagamento em 48 parcelas 

de R$ 519,30, contudo, constatou a abusividade praticada pela instituição 

financeira, sendo esta a razão pela qual pretende a revisão contratual, 

mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando: - o 

afastamento da prática de capitalização de juros e do uso da Tabela Price; 

- a nulidade das cláusulas abusivas, como taxas e tarifas não contratada, 

emissão de carnê, boleto e tarifa de abertura de crédito; - em antecipação 

de tutela, a autorização para consignação da parcela no valor que 

entende devido (R$ 349,75), vedação de anotação em cadastros de 

inadimplentes e a manutenção na posse do bem; - a inversão do ônus da 

prova; - a concessão das benesses da assistência judiciária; - a 

condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 6.231,60 e 

acostou documentos. Na decisão Id. 14407433 foi firmada a vinculação 

deste caderno processual aos autos da Busca e Apreensão n. 

1010169-93.2018.811.0041, foram indeferidos os pedidos formulados em 

tutela antecipada, concedida a assistência judiciária e determinada a 

suspensão do curso desta ação até o julgamento do REsp 1.578.526-SP. 

Por meio da petição Id. 14661421 o autor pugnou pela desconsideração 

dos pedidos concernentes a taxas e serviços de terceiro. A emenda da 

inicial foi recebida na decisão Id. 18914458 e designada audiência. O réu 

deu-se por citado aos 30/04/2019 ao apresentar a contestação Id. 

19769137 e aventou em preliminar a inépcia da petição inicial por 

inobservância ao disposto no § 2º do art. 330 CPC, falta de interesse de 

agir quanto as taxas e tarifas administrativas. No mérito, aduz que: - não 

estão presentes os requisitos da tutela antecipada, refutando um a um dos 

pedidos a este título; - é inviável a revisão de cláusulas contratuais, agindo 

no exercício regular do seu direito, não havendo abusividade a ser 
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reparada; - a capitalização de juros possui respaldo legal e está prevista 

de forma expressa; - os juros remuneratórios possuem livre estipulação e 

não servem como tabelamento, havendo de se observar as peculiaridades 

de cada contratação; - é lícita a incidência da comissão de permanência, 

que não é cobrada de forma cumulada, sendo regulares os encargos 

moratórios entabulados; - as taxas e tarifas administrativas praticadas 

possuem autorização legal, discorrendo sobre cada uma; - não se fala em 

repetição do indébito; Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. 

Realizada audiência (Id. 20319952), ausente o autor, motivando a 

aplicação da multa disposta no art. 334, § 8º, CPC. Impugnação à 

contestação Id. 2049928, com a apresentação de pedido relativo a tarifa 

de cadastro e despesas e redução de juros remuneratórios, não podendo 

nessa fase ser inovada sua pretensão, portanto destes não conheço.. É o 

relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Em preliminar, o réu aventou a 

inépcia da petição inicial por inobservância ao disposto no § 2º do art. 330 

CPC, e a falta de interesse de agir quanto as taxas e tarifas 

administrativas. Quanto aos requisitos dispostos no art. 330, CPC, faço 

constar que, apesar de a petição inicial não se apresentar de forma 

totalmente nítida, dos seus termos é possível extrair qual a pretensão do 

autor, bem assim os respectivos fundamentos jurídicos. De mais a mais, 

restou consignado na decisão liminar Id. 18914458 que, além de ter sido 

indeferido o pedido de consignação das parcelas na forma firmada na 

peça vestibular, conforme o mencionado dispositivo, o financiado deverá 

realizar tal pagamento diretamente à instituição financeira, simplificando as 

ações judiciais de revisão contratual ao impedir a consignação de valor 

menor em juízo. Já no que tange às taxas e tarifas administrativas, 

imperioso destacar que por meio da petição de emenda da inicial Id. 

14661421 o autor, de forma expressa, desistiu da pretensão quanto ao 

ponto. De tal sorte, não compete, na impugnação à contestação, pleitear 

pela devolução da “tarifa de cadastro em R$ 1.500,00 e despesas em R$ 

408,30”, sendo que estes encargos especificamente sequer foram 

mencionados na peça vestibular. Além de não caber a inovação após a 

contestação (como ocorrido também com os juros remuneratórios), 

considerando a expressa desistência do requerente quanto a esta matéria 

– taxas e tarifas administrativas, não há ensejo à sua apreciação, de 

modo que passo ao exame do mérito apenas no que tange à capitalização 

de juros. Afirma o autor a ilegalidade da prática de anatocismo, pleiteando 

pelo afastamento da capitalização de juros e do uso da Tabela Price. A 

respeito, há de se consignar que, consoante sedimentado pelo Colendo 

STJ, é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em 

vigor da MP 2170-36, e em seguida o advento do art. 28 da Lei n.º 

10.931/04, que possui a seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de Crédito 

Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, 

certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo 

devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta 

corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de 

Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, 

capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a 

periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais 

encargos decorrentes da obrigação;” Trata-se de posicionamento 

consolidado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que sumularam 

a matéria, senão vejamos: Súmula 539: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.” No caso dos autos, mister se faz 

destacar que está expresso no contrato, na cláusula 3 (Id. 13941842 – 

Pág. 2) a incidência da capitalização diária de juros. Logo, possível a 

capitalização diária de juros na forma expressamente prevista, senão 

vejamos a remansosa orientação jurisprudencial à respeito: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de 

julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou 

tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. 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" (REsp 973.827/RS, Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido 

consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela 

qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O 

reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a 

caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 

(STJ - AgInt no AREsp 1004751/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) “AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS 

ACOLHIDO PARCIALMENTE – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA – 

REQUISITOS – SÚMULA 247/STJ – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO 

DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – 

INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – 

SÚMULA 539/STJ – EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Em atenção a súmula 247/STJ, o contrato de 

abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de 

débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. É 

de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com 

documentos hábeis à propositura da ação monitória. Atendendo aos 

requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em 

carência de ação. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 

539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou 

mensal, desde que expressamente pactuada. Consoante orientação 

cristalizada no STJ, a mera discussão dos encargos cobrados no pacto 

firmado entre as partes não têm o condão de tornar o devedor imune à 

inscrição em cadastros negativos de créditos e obstaculizar o direito do 

credor, haja vista a não demonstração, nos termos da jurisprudência 

consolidada dos Tribunais Superiores, de que a cobrança é indevida”.

(TJMT - Ap 15639/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, 

Publicado no DJE 25/04/2018) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – 

CRÉDITO CONSIGNADO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – 

RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA 

TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL/DIÁRIA DE 

JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – 

PRECEDENTES DO STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO 

PEDIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE 

PROVIDO.O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) 

encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas 

contratuais.Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado 

não comportam alteração, por estarem em consonância com o 

entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).Uma vez 

constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência 

da cobrança da capitalização mensal de juros, conforme precedentes do 

STJ.Não sendo alegada determinada tese em primeiro grau, não deve o 

pedido do apelo ser conhecido no ponto, em razão da inovação recursal 

caracterizada.” (TJMT - Ap 12070/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, 

Publicado no DJE 11/07/2018) De conseguinte, inexiste ensejo no pedido 

de afastamento do cálculo do débito pela Tabela Price, mediante sua 

substituição pelo Método Gauss, ante o posicionamento jurisprudencial, 

consolidado em Recurso Repetitivo pelo Colendo STJ, de que esta 

discussão está atrelada à capitalização de juros, senão vejamos: “DIREITO 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO 

SUBMETIDA AO CPC/73. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS VINCULADO AO SFH. TABELA PRICE. 

TAXA EFETIVA DE JUROS. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O NCPC é inaplicável ao caso concreto 

ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário 

do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento 

no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. 2. A análise acerca da legalidade da 

utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, 
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necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou 

incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é 

questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior 

Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas 

Súmulas 5 e 7 do STJ. (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO,Corte Especial, DJe 2/2/2015). 3. A existência de uma taxa de 

juros efetiva, paralela à nominal, não implica, necessariamente, cobrança 

de juros capitalizados. Precedentes. 4. O PES, quando contratado, 

somente pode ser aplicado para reajustar o valor das prestações mensais 

do financiamento, e não o do saldo devedor, em relação ao qual incide a 

TR, desde que pactuada a mesma forma de reajuste da caderneta de 

poupança. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos 

EDcl no REsp 1487083/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 25/10/2018). De conseguinte, quanto 

aos pedidos firmados em tutela de urgência, indeferidos na decisão Id. 

18914458, por não ter ocorrido a alteração da situação fática, mantenho a 

decisão em comento, por seus próprios fundamentos. Por fim, destaco 

que o autor, não obstante devidamente intimado da audiência Id. 

203319952, não compareceu em juízo na data aprazada, sendo na 

oportunidade fixada multa de 2% do valor da causa, devidamente 

atualizada, a ser revertida em favor do Estado. Quanto ao ponto, destaco 

que, ao tratar da audiência de conciliação ou mediação, dispõe o art. 334 

do CPC: “Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. § 1o O conciliador ou mediador, onde houver, atuará 

necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, 

observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de 

organização judiciária. § 2o Poderá haver mais de uma sessão destinada à 

conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 (dois) meses da data 

de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição 

das partes. § 3o A intimação do autor para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado. § 4o A audiência não será realizada: I - se 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual; II - quando não se admitir a autocomposição. § 5o 

O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na 

autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. § 6o Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes. § 7o A audiência de conciliação 

ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. § 

8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. § 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos. § 10. A parte poderá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. § 

11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por 

sentença. § 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação 

será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) 

minutos entre o início de uma e o início da seguinte.” Da literalidade de seu 

dispositivo, extrai-se que o hodierno Código de Processo Civil compeliu as 

partes ao comparecimento da audiência, posto que o ato não se realiza 

apenas no caso de manifestação expressa de ambos os polos, o que não 

ocorreu no feito em tela, já que o autor, ausente, não justificou a sua falta, 

enquanto o Banco se fez presente, motivando a cominação da multa em 

comento. Isso porque, na forma disposta, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação obrigatória. Só não será realizada 

se o direito em debate não admitir autocomposição, ou se ambas as 

partes, expressamente, declinarem desinteresse (art. 334, § 4º, CPC). O 

Novo CPC impôs a multa supramencionada posto que a base do Digesto 

Processual é a conciliação, lançando o legislador mão de uma nova 

sistemática, na qual a esta (conciliação) passou a ser um ato primordial 

para o início da lide, criando inclusive diversas figuras para esse 

desiderato - conciliador, mediador ou o próprio juiz, dando relevância à 

justiça e aos partícipes, considerados colaboradores de um mesmo 

interesse, qual seja, a rápida solução da lide pela composição. Essa 

alteração visa à simplificação dos processos, com uma possível resolução 

mais célere dos conflitos e o equilíbrio entre as partes, que poderão 

chegar a um consenso logo no início da demanda judicial. Com relação à 

multa, tenho que esta possui o intuito de evitar o esvaziamento da 

audiência como instituto e, ao mesmo tempo, punir a parte que ignora a 

designação do ato processual e a mobilização de todo um aparato visando 

à composição das partes, que podem se fazer representar por pessoa 

com poderes para transigir (artigo 334, § 10, CPC). Ademais, vislumbra-se 

que a multa não confere lucro à parte adversa, por ser o Estado e/ou 

União o seu destinatário, que coloca à disposição das partes a estrutura 

do Judiciário, somado a outros instrumentos de resolução do conflito, cuja 

falta de interesse não requerida por ambas é mantido o ato e a ausência, 

desrespeito à dignidade da justiça, passível de multa. Portanto, no 

entender deste magistrado, a ausência das partes em audiência resulta 

em ato atentatório a dignidade da justiça, o que somente será afastado, 

COMO BEM ENUMERADO PELO LEGISLADOR, com manifestação 

expressa de ambas as partes em contrário à sua ocorrência, não sendo 

crível que venha valer-se somente de sua negativa como base para 

descumprimento da norma legal. Por fim, consigno que, na forma do § 4º 

do art. 98 do CPC, “A concessão de gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas”. Feitas essas considerações, confirmo em sentença a multa 

imposta na audiência Id. 20319952. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por PAULO 

EDUARDO ESTRAL DA SILVA em face de BANCO DAYCOVAL S/A, e 

condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo 

suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, proceda-se 

conforme orientação da CGJ, no que tange a multa fixada em audiência em 

favor do Estado, que confirmo nesta oportunidade e, sem manifestação 

das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. No mais, 

junte-se cópia desta decisão nos autos da Busca e Apreensão 

1010169-93.2018.811.0041. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de fevereiro 

de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016809-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT19660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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: 1016809-78.2019.8.11.0041. REQUERENTE: TANIA SANTOS 

SILVA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Proceda-se a correção do nome 

da autora Tania Santos Silva Mancini, conforme documento juntado aos 

autos. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “inaudita altera pars” 

ajuizada por TANIA SANTOS SILVA em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, 

todos qualificados nos autos em referência, relatando a autora que aos 

27/10/2016 firmaram as partes um contrato de financiamento destinado à 

aquisição de um veículo Volkswagen Gol, placas NIY9423, para 

pagamento em 48 parcelas de R$ 578,31, contudo, constatou a 

abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela 

qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas 

consumeristas, objetivando: - o afastamento da prática de capitalização 

diária/mensal de juros e do uso da Tabela Price; - a limitação dos juros 

remuneratórios à taxa média de mercado, à taxa contratada ou em 2% ao 

mês; - a caracterização da mora da parte credora, afastando a cobrança 

dos encargos moratórios; - em antecipação de tutela, a autorização para 

consignação da parcela no valor que entende devido, vedação de 

anotação em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do 

bem; - a inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da 

assistência judiciária; - ao final, pugna pelo afastamento da comissão de 

permanência cumulada com outros encargos; - a condenação da parte 

adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários 
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advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 27.758,88 e acostou 

documentos. Na decisão Id. 19827765 foram indeferidos os pedidos 

formulados em tutela antecipada, concedida a assistência judiciária e 

designada audiência. O réu deu-se por citado aos 23/07/2019 ao 

apresentar a contestação Id. 22016470 e em preliminar refutou a 

concessão da assistência judiciária. No mérito, aduz que: - não há 

abusividade a ser revisada; - está superada a tese de limitação 

constitucional ou legal dos juros remuneratórios, pois em consonância com 

a média de mercado; - a capitalização de juros possui respaldo legal e 

encontra-se expressa no contrato; - é lícita a incidência da comissão de 

permanência, sendo regulares os encargos moratórios entabulados; - não 

estão caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, restando 

desacertada a pretensão de indenização por danos morais; - não se fala 

em repetição do indébito; - não estão presentes os requisitos da tutela 

antecipada; Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando a 

parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. Impugnação à 

contestação Id. 23386621, inovando quanto a taxa selic e repetição do 

indébito, o que não conheço. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Com relação à assistência judiciária, conforme o disposto no § 3º do 

art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, 

não prevendo a lei, obrigatoriamente, que a parte seja miserável, mas sim 

que esta, ainda que momentaneamente, não possua condições de arcar 

com tais emolumentos. Embora o réu refute a benesse concedida, não 

apresentou provas plausíveis a afastar a afirmação feita pela beneficiária, 

que possui presunção juris tantum da necessidade. Portanto, não basta 

que se alegue que a parte não faz jus ao benefício em comento, é 

necessário que prove, pois caso contrário prevalece a alegação de quem 

pleiteou o benefício. Nesse sentido, a orientação do E. TJMT: “AÇÃO 

DEMARCATÓRIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS 

DE PREJUÍZOS SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE 

LAUDO PERICIAL E PARA REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - 

PEDIDO DE JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL 

- CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA 

GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX ADVERSA NÃO FAZ JUS 

AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM PROVAS DAS BOAS 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO 

SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o deferimento da 

justiça gratuita deve fazer prova da boa condição financeira da outra.” 

(Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - 

FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES DA TRIANGULAÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EMBARGANTE - 

PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA - DESCABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

CF).Tendo havido a desconstituição da constrição no feito principal antes 

da citação nos Embargos de Terceiro, ocorre a perda superveniente do 

objeto da lide e é indevida a condenação do embargado ao pagamento dos 

ônus sucumbenciais.” (Ap 41647/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Demais disso, destaco que, na 

forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “A assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. No 

mais, no que tange ao requerimento firmado apenas ao final de 

inviabilidade da cumulação a comissão de permanência com outros 

encargos, tenho que não há como ser apreciado tal pedido, posto que sem 

a correspondente causa de pedir, ou tampouco especificação de qual 

seria o excesso cometido, sem a devida fundamentação. Cumpre 

ressalvar que, conforme o disposto no art. 330, § 1º, inciso III do CPC, a 

peça inaugural deverá ser considerada inepta quando "da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão", isso porque o nosso 

ordenamento adota a teoria da substanciação da causa de pedir, exigindo 

que a parte autora, na exordial, decline os fatos e fundamentos jurídicos 

do pedido, senão vejamos a lição de Humberto Theodoro Júnior a respeito: 

"Quando o Código exige a descrição do fato e dos fundamentos jurídicos 

do pedido, torna evidente a adoção do princípio da substanciação da 

causa de pedir, que se contrapõe ao princípio da individuação. (...) Para a 

substanciação, adotada por nossa lei processual civil, o exercício do 

direito de ação deve se fazer à base de uma causa petendi que 

compreenda o fato ou o complexo de fatos de onde se extraiu a 

conclusão a que chegou o pedido formulado na petição inicial. A descrição 

do fato gerador do direito subjetivo passa, então, ao primeiro plano, como 

requisito que, indispensavelmente, tem de ser identificado desde logo." (in, 

Curso de Direito Processual Civil, V. I, 41ª ed., p. 326). Sob esse prisma, 

extrai-se que a autora, ao deduzir em juízo a sua pretensão, deve indicar, 

além do direito subjetivo que pretende exercitar, também a sua origem e a 

vinculação lógica destes com o pedido formulado, para permitir à parte 

contrária a compreensão da demanda e a possibilidade do exercício pleno 

do direito de defesa. Assim o entendimento sedimentado pelo Superior 

Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo como também por meio de a 

Súmula n. 381/STJ, que determina que “nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas”, pois deve a 

matéria que pretende a parte seja declarada nula ser devidamente 

esclarecida na inicial, para o exame do Judiciário, sob pena de ofensa ao 

princípio da liberdade contratual, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. RECURSO 

DESAFETADO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Ação revisional de negócio 

jurídico bancário (contrato de financiamento de veículo automotor), 

postulando a nulidade de cláusulas abusivas relativas a encargos 

financeiros. 2. Parcial provimento do recurso especial para permitir a 

cobrança da comissão de permanência e das tarifas administrativas (TAC 

e TEC), bem como para decotar da condenação a determinação de 

restituição imediata do valor residual garantido (VRG) ao arrendatário 

(Súmula n.º 381/STJ). 3. Ponderação do relator no sentido da revisão por 

esta Corte da orientação jurisprudencial firmada em sede de recurso 

repetitivo (REsp 1.031.530/RS, DJe 10/03/2009) e transformada na Súmula 

n.º 381/STJ ("Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas"), em face do disposto no art. 10 do 

CPC/2015. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 

1465832/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 27/06/2017) Também nessa vertente, 

a orientação sedimentada pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSIGNAÇÃO C/C REVISÃO 

DE CLÁUSULAS – CONTRATO DE MÚTUO – JUROS REMUNERATÓRIOS – 

FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – 

PRECEDENTES DO STJ – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE DIVERSAS 

TARIFAS E TAXAS – PEDIDO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE 

FORA DO ROL DO PARÁGRAFO 1º DO ART. 324 DO CPC – SÚMULA Nº 

381 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Salvo nas 

hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte 

apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos 

concretos, não podendo o Judiciário fazer trabalho de garimpagem, para 

dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito. ‘Nos contratos bancários, 

é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas’. 

(Súmula nº 381 do STJ) O mínimo que se espera do autor em uma 

demanda judicial é que aponte as supostas ilegalidades em cada contrato 

a ser revisionado, não basta o simples discorrer sobre eventuais abusivas 

ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas 

irregulares. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de 

Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.” (Ap 

37634/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018) Sendo 

assim, passo ao exame da matéria devidamente suscitada na peça 

vestibular. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Pleiteia a autora pela redução 

dos juros remuneratórios e, quanto a este ponto, impende considerar que 

está pacificado o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da 

inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da 

Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda 

Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 

da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao 

ano, consoante consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula 

Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o contido no 
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Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R. No entanto, em feitos desta 

natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os juros 

remuneratórios devem acompanhar a taxa média de mercado, apurada 

pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie. Neste 

sentido é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça por meio de Recurso Repetitivo (REsp 1112879/PR, 

julgado em 12/05/2010), no qual restou consolidada a seguinte tese para 

os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: “Nos 

contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o 

montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no 

respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve 

limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada 

pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - 

Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for 

verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - 

JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão 

recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção 

da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste 

julgamento.” Na mesma vertente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA. 

DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA 

DE MERCADO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É 

admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações 

excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a 

cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem 

exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as 

peculiaridades do julgamento em concreto. 2. A Corte de origem concluiu 

pela natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando 

a significativa discrepância das taxas cobradas pelo recorrente (68,037% 

ao ano) em relação à média de mercado (20,70% ao ano). Rever tal 

conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso 

especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt 

no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018) Também nesse sentido, a 

orientação firmada pelo Colendo Tribunal de Justiça deste Estado: “AÇÃO 

REVISIONAL – CARTÃO DE CRÉDITO - JUROS REMUNERATÓRIOS 

EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO - REPETITIVO RESP 

1.061.530/RS PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - 

PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si 

só, não autoriza rever o percentual pactuado ( Súmula n. 382 do STJ). 

Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em 

desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média 

praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.A capitalização 

de juros não é admitida quando não convencionada ( Súmula 539 do STJ).” 

(RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) 

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DECISÃO QUE DEU 

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO 

CONTRATUAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTA SUNT SERVANDA – 

RELATIVIZAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIO SUPERIOR À 

TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA 

MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As cláusulas contratuais que violam os direitos do 

consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, 

ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão 

expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor. 

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na 

oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando 

a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa 

média de mercado divulgada pelo Banco Central, podendo ser limitada pelo 

Poder Judiciário. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão 

agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou 

inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs 

o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por 

cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC).” 

(MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 

19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) No caso dos autos, percebe-se 

a manifesta discrepância entre os juros remuneratórios contratados em 

2,58% ao mês e 35,75% ao ano, enquanto a taxa média de mercado 

apurada pelo BACEN em operações da mesma espécie, sendo certo que, 

consoante os assentamentos do Banco Central, os juros praticados para 

operação da mesma espécie, no mesmo período, era de 1,93% ao mês e 

25,75% ao ano. Todavia, considerando o expresso requerimento firmado 

pela autora na inicial em 2% ao mês, este deve ser o limite da redução a 

ser recalculado. DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS Afirma a autora a 

ilegalidade da prática de anatocismo, pleiteando pelo afastamento da 

capitalização de juros e do uso da Tabela Price. A respeito, há de se 

consignar que, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a sua 

aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da MP 2170-36, e 

em seguida o advento do art. 28 da Lei n.º 10.931/04, que possui a 

seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo 

extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja 

pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha 

de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme 

previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser 

pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de 

sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem 

como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;” 

Trata-se de posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior 

Tribunal de Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 539: 

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em 

contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 

2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” No caso dos autos, 

mister se faz destacar que está expresso no contrato, na cláusula 6 (Id. 

19537039 – Pág. 2) a incidência da capitalização diária de juros. Logo, 

possível a capitalização diária de juros na forma expressamente prevista, 

senão vejamos a remansosa orientação jurisprudencial à respeito: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do 

STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da 

controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. 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" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 

de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a 

existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está 

a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade 

dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 

1004751/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

19/10/2017, DJe 25/10/2017) “AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS 

ACOLHIDO PARCIALMENTE – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA – 

REQUISITOS – SÚMULA 247/STJ – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO 

DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – 

INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – 

SÚMULA 539/STJ – EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Em atenção a súmula 247/STJ, o contrato de 

abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de 

débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. É 

de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com 

documentos hábeis à propositura da ação monitória. Atendendo aos 

requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em 

carência de ação. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 

539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou 

mensal, desde que expressamente pactuada. Consoante orientação 

cristalizada no STJ, a mera discussão dos encargos cobrados no pacto 
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firmado entre as partes não têm o condão de tornar o devedor imune à 

inscrição em cadastros negativos de créditos e obstaculizar o direito do 

credor, haja vista a não demonstração, nos termos da jurisprudência 

consolidada dos Tribunais Superiores, de que a cobrança é indevida”.

(TJMT - Ap 15639/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, 

Publicado no DJE 25/04/2018) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – 

CRÉDITO CONSIGNADO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – 

RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA 

TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL/DIÁRIA DE 

JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – 

PRECEDENTES DO STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO 

PEDIDO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE 

PROVIDO.O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) 

encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas 

contratuais.Os juros remuneratórios já fixados à taxa média de mercado 

não comportam alteração, por estarem em consonância com o 

entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).Uma vez 

constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência 

da cobrança da capitalização mensal de juros, conforme precedentes do 

STJ.Não sendo alegada determinada tese em primeiro grau, não deve o 

pedido do apelo ser conhecido no ponto, em razão da inovação recursal 

caracterizada.” (TJMT - Ap 12070/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, 

Publicado no DJE 11/07/2018) De conseguinte, inexiste ensejo no pedido 

de afastamento do cálculo do débito pela Tabela Price, mediante sua 

substituição pelo Método Gauss, ante o posicionamento jurisprudencial, 

consolidado em Recurso Repetitivo pelo Colendo STJ, de que esta 

discussão está atrelada à capitalização de juros, senão vejamos: “DIREITO 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO 

SUBMETIDA AO CPC/73. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIOS VINCULADO AO SFH. TABELA PRICE. 

TAXA EFETIVA DE JUROS. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O NCPC é inaplicável ao caso concreto 

ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário 

do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento 

no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. 2. A análise acerca da legalidade da 

utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, 

necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou 

incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é 

questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior 

Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas 

Súmulas 5 e 7 do STJ. (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO,Corte Especial, DJe 2/2/2015). 3. A existência de uma taxa de 

juros efetiva, paralela à nominal, não implica, necessariamente, cobrança 

de juros capitalizados. Precedentes. 4. O PES, quando contratado, 

somente pode ser aplicado para reajustar o valor das prestações mensais 

do financiamento, e não o do saldo devedor, em relação ao qual incide a 

TR, desde que pactuada a mesma forma de reajuste da caderneta de 

poupança. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos 

EDcl no REsp 1487083/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 25/10/2018). DA TUTELA DE 

URGÊNCIA Observo que na decisão Id. 19827765 foram indeferidos os 

pedidos firmados em tutela de urgência. Por não ter ocorrido a alteração 

da situação fática, mantenho a decisão em comento, por seus próprios 

fundamentos. DA MULTA EM AUDIÊNCIA Por fim, destaco que a autora, 

não obstante devidamente intimado da audiência Id. 21351054, não 

compareceu em juízo na data aprazada, sendo na oportunidade fixada 

multa de 2% do valor da causa, devidamente atualizada, a ser revertida 

em favor do Estado. Quanto ao ponto, destaco que, ao tratar da audiência 

de conciliação ou mediação, dispõe o art. 334 do CPC: “Art. 334. Se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. § 1o O 

conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na 

audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste 

Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. § 2o 

Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, 

não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira 

sessão, desde que necessárias à composição das partes. § 3o A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado. § 4o A audiência não será realizada: I - se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; II 

- quando não se admitir a autocomposição. § 5o O autor deverá indicar, na 

petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. § 6o Havendo litisconsórcio, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes. § 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode 

realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. § 8o O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. § 9o As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir. § 11. A 

autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. 

§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será 

organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos 

entre o início de uma e o início da seguinte.” Da literalidade de seu 

dispositivo, extrai-se que o hodierno Código de Processo Civil compeliu as 

partes ao comparecimento da audiência, posto que o ato não se realiza 

apenas no caso de manifestação expressa de ambos os polos, o que não 

ocorreu no feito em tela, já que o autor, ausente, não apresentou pedido 

expresso para não realização, tampouco em momento posterior justificou 

a sua falta, motivando a cominação da multa em comento. Isso porque, na 

forma disposta, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação obrigatória. Só não será realizada se o direito em debate não 

admitir autocomposição, ou se ambas as partes, expressamente, 

declinarem desinteresse (art. 334, § 4º, CPC). O Novo CPC impôs a multa 

supramencionada posto que a base do Digesto Processual é a 

conciliação, lançando o legislador mão de uma nova sistemática, na qual a 

esta (conciliação) passou a ser um ato primordial para o início da lide, 

criando inclusive diversas figuras para esse desiderato - conciliador, 

mediador ou o próprio juiz, dando relevância à justiça e aos partícipes, 

considerados colaboradores de um mesmo interesse, qual seja, a rápida 

solução da lide pela composição. Essa alteração visa à simplificação dos 

processos, com uma possível resolução mais célere dos conflitos e o 

equilíbrio entre as partes, que poderão chegar a um consenso logo no 

início da demanda judicial. Com relação à multa, tenho que esta possui o 

intuito de evitar o esvaziamento da audiência como instituto e, ao mesmo 

tempo, punir a parte que ignora a designação do ato processual e a 

mobilização de todo um aparato visando à composição das partes, que 

podem se fazer representar por pessoa com poderes para transigir (artigo 

334, § 10, CPC). Ademais, vislumbra-se que a multa não confere lucro à 

parte adversa, por ser o Estado e/ou União o seu destinatário, que coloca 

à disposição das partes a estrutura do Judiciário, somado a outros 

instrumentos de resolução do conflito, cuja falta de interesse não 

requerida por ambas é mantido o ato e a ausência, desrespeito à 

dignidade da justiça, passível de multa. Portanto, no entender deste 

magistrado, a ausência das partes em audiência resulta em ato atentatório 

a dignidade da justiça, o que somente será afastado, COMO BEM 

ENUMERADO PELO LEGISLADOR, com manifestação expressa de ambas 

as partes em contrário à sua ocorrência, não sendo crível que venha 

valer-se somente de sua negativa como base para descumprimento da 

norma legal. Por fim, consigno que, na forma do § 4º do art. 98 do CPC, “A 

concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao 

final, as multas processuais que lhe sejam impostas”. Feitas essas 

considerações, confirmo em sentença a multa imposta na audiência Id. 

21351054. DO DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por 

TANIA SANTOS SILVA em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, para determinar 

a limitação dos juros remuneratórios a 2% ao mês, restituindo-se de forma 

simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de 

sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o 

abatimento ao débito em aberto, se for o caso. Por ter o réu decaído de 

parte mínima, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 
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honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão 

das benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, proceda-se 

conforme orientação da CGJ, no que tange a multa fixada em audiência em 

favor do Estado, que confirmo nesta oportunidade e, sem manifestação 

das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034215-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/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: 1034215-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: LUCILENE DE SOUZA Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR fundada no Dec.-Lei 911/69, 

ajuizada por BANCO HONDA S/A em face de LUCILENE DE SOUZA, todos 

qualificados nos autos em referência, visando à apreensão da motocicleta 

Honda Biz placa QBR8097, conforme descrita na inicial, diante de a 

constituição em mora da ré quanto ao inadimplemento do ajustado no 

contrato de financiamento celebrado com cláusula de alienação fiduciária, 

pleiteando pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação da ré em custas e honorários de advogado. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 7.032,49 e acostou documentos. A liminar 

foi deferida na decisão Id. 15897001 e cumprida aos 31/10/2018 (Id. 

16580537). A ré deu-se por citada aos 21/11/2018 ao apresentar a 

contestação Id. 16602643, para aventar em preliminar o direito às 

benesses da assistência judiciária, bem como a nulidade da citação. No 

mérito, afirma: - a descaracterização de sua mora em decorrência da 

abusividade dos encargos contratuais; - que não há previsão do sistema 

de amortização, havendo de se aplicar o mais favorável ao consumidor 

(sistema de amortização constante), com juros simples; - a ilegalidade da 

tarifa de avaliação do bem, taxa ou custo de registro, tarifa de cadastro, 

pagamentos autorizados e serviço de terceiros, que somam o equivalente 

a R$ 1.350,00; - o direito à repetição do indébito; - a aplicação do CDC e da 

inversão do ônus da prova; Ao final, pugna pela improcedência da ação e 

condenação da parte adversa aos ônus sucumbenciais. Impugnação à 

contestação Id. 17852215, rechaçando o pedido e justiça gratuita. Na 

decisão Id. 19022467 foi deferido à ré os benefícios da assistência 

judiciária e designada audiência, realizada no Id. 20885285, sem êxito na 

composição entre as partes, saindo a instituição financeira intimada para 

apresentar o valor de venda do bem, o que foi providenciado no Id. 

21381907. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Prefacialmente, 

considerando que o cumprimento da liminar, tal como ocorreu nos autos 

(Id. 16580537), prescinde da citação da parte ré, que em seguida se deu 

por citada ao contestar a ação, remete ao desacolhimento da preliminar 

aventada pela requerida em sua reposta. De mais a mais, esta sequer 

apontou em que ato consistiria a nulidade, que foi por esta suprida, não 

ensejando a extinção do feito na forma pleiteada. Sendo assim, rejeito a 

preliminar e passo ao exame do mérito. Antes, porém, observo que o autor 

impugnou a justiça gratuita concedida a devedora, no entanto, as provas 

colhidas aos autos, não conduzem a entendimento diverso, principalmente 

quando a Instituição Financeira fala em contratação de advogado e a parte 

ré atua em causa própria, portanto, sem razão. DA APLICAÇÃO DE JUROS 

SIMPLES Afirma a requerida a falta de esclarecimento quanto ao sistema 

de amortização, motivando a aplicação de juros simples, mediante o 

sistema de amortização constante. Acerca do tema, mister se faz 

esclarecer que havia a discussão acerca da inviabilidade da cobrança de 

juros capitalizados em período inferior ao anual, motivando o ajuizamento 

de diversas ações para pugnar pela aplicação de juros simples. Todavia, 

conforme sedimentado pelo Colendo STJ, é possível a aplicação de juros 

capitalizados mensalmente a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor 

da MP 2170-3, bem assim o disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/04, que 

possui a seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título 

executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e 

exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 

demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, 

elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário 

poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, 

os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua 

capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes 

da obrigação;” No caso dos autos, há de se ter em vista que é expressa a 

previsão contratual acerca de sua prática capitalizada mensalmente, como 

se infere do disposto na cláusula IV, item 4.1 (Id. 15806213 – Pág. 6), 

restando clara a contratação da prática da capitalização mensal de juros. 

Nesse sentido, o posicionamento sedimentado pelo STJ, inclusive em sede 

do Recurso Repetitivo REsp 973.827/RS, com a fixação da seguinte tese 

para efeitos do art. 543-C, CPC: “É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’ – ‘A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada’.” Demais disso, a legalidade da 

sua incidência está consolidada pelas Turmas do Superior Tribunal de 

Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: “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.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.” Ante a expressa previsão 

contratual, aliada à clara demonstração da taxa mensal não 

correspondente ao duodécuplo da anual, mantenho a sua incidência, na 

forma em que contratada. Assim o hodierno posicionamento do STJ, 

emanado pelos recentes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REFERÊNCIA. 

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A 

jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros 

remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a 

limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do 

disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação 

dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada 

caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros 

excessivos. 2. Esse abusividade não decorre do simples fato da taxa 

cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa 

média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. Precedentes. 

3. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros 

remuneratórios, no caso, não destoam da taxa média de mercado, pois 

demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial 

(Súmula 7/STJ). 4. A eg. Segunda Seção, ao julgar o REsp 973.827/RS nos 

moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em 

vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. Agravo interno não 

provido.” (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE 

MERCADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. 

DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. 1. A ausência de 

indicação do dispositivo de lei supostamente violado impossibilita o 

conhecimento do recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 284 do 
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STF. 2. Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, sob o rito do art. 543-C do CPC/73: "É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 

31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em 

vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e 

(b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir 

pactuada de forma expressa e clara. 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" (REsp 973.827/RS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 

24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão 

recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por 

esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos 

enunciados 5, 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no 

AREsp 1319737/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019) DAS TAXAS E 

TARIFAS ADMINISTRATIVAS Aventa a consumidora ora ré a ilegalidade da 

cobrança de tarifa de avaliação do bem, taxa ou custo de registro, tarifa 

de cadastro, pagamentos autorizados e serviço de terceiros, que somam 

o equivalente a R$ 1.350,00. Com relação à tarifa de cadastro, inserida no 

contrato pelo valor de R$ 550,00, resta sedimentado o posicionamento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a sua validade, não 

havendo objeção outra que desnature a sua cobrança ou o seu valor, de 

modo que mantenho-a na forma em que fixada. A respeito da matéria: 

Súmula 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da 

Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de 

cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira”. Há, ainda, a inserção de cobrança dúbia, sob a denominação 

“Custo de Registro/Serviço de Terceiros” no valor de R$ 261,10. No 

enfrentamento desta matéria, com muita propriedade, foi pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça decidido em recurso representativo de 

controvérsia – Recurso Especial n. 1.578.553-SP, julgado em 28/11/2018, 

no qual restou sedimentado, para fins do art. 1.040 do CPC: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA 

POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO 

DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR 

SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA 

REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO 

CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE 

E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO 

EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA 

ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. 

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a 

partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja 

diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito 

das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança 

de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a 

especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade 

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do 

correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, 

data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a 

cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado 

em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de 

despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da 

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade 

de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por 

onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros 

("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, 

mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de 

avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 

06/12/2018) Em que pese ter sido fixada a tese de validade da cobrança 

de “registro de contrato” e ainda, de restar demonstrado, por meio do 

documento Id. 15806213 a anotação do contrato no Sistema Nacional de 

Gravame, certo é que esta estipulação, na forma em que inserida, não é 

apta a demonstrar se a cobrança se refere a registro de contrato ou a 

serviço de terceiros, cuja respectiva prestação de serviço não restou 

demonstrado nos autos. Considerando o fato de que incumbe ao 

fornecedor o esclarecimento necessário quanto à cobrança efetuada, o 

que não foi feita a contento, possui a requerida o direito à restituição deste 

valor. Concernente aos demais pontos de sua irresignação, sob a rubrica 

“tarifa de avaliação do bem” e “pagamentos autorizados”, por não haver a 

cobrança de tais encargos, inexiste ensejo à discussão a respeito, o 

mesmo se falando sobre às demais taxas e tarifas inseridas em contrato e 

não especificamente impugnadas pela ré, não obstante o contrato se 

encontrasse, desde o nascedouro da ação, inserido nos autos à sua 

disposição. DOS ENCARGOS MORATÓRIOS Afirma a requerida que a 

cobrança de encargos abusivos afastam a sua mora, descabendo, de 

conseguinte, a sua incidência. Contudo, há de se consignar que, para que 

se configure a mora da parte credora, o que seria apto ao afastamento da 

cobrança dos encargos moratórios, deveria ocorrer, pela instituição 

financeira, a recusa injustificada do pagamento. É o que nos ensina 

Washington de Barros Monteiro (Curso de Direito Civil - 2a. parte, 5o. vol., 

24 ed., Ed. Saraiva): “Incide o credor em mora se se recusa a receber o 

pagamento no tempo e lugar indicados no título constitutivo da obrigação, 

exigindo-o por forma diferente ou pretendendo que a obrigação se 

execute de modo diverso. (...) A mora creditoris depende dos elementos 

seguintes: a) existência de dívida positiva e líquida; b) que o devedor se 

ache em condições de efetuar o pagamento; c) que se ofereça realmente 

para efetua-lo; d) que haja recusa por parte do credor.” Embora o artigo 

396 do CC estabeleça que “não havendo fato ou omissão imputável ao 

devedor, não incorre este em mora”, é necessário prova da injusta 

negativa pelo Banco, o que não está demonstrado nos autos. Ademais, 

conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao afetar o 

Recurso Especial n. 1.061.530-RS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, 

nos termos do artigo 1.036 do CPC (Recurso Repetitivo), o simples 

ajuizamento de ação revisional não é apta a descaracterizar a mora da 

parte inadimplente: “ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento 

isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de 

abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de 

inadimplência contratual.” Deste modo, considerando que no caso dos 

autos não houve o reconhecimento de abusividade contratual, quanto ao 

período da normalidade, não existem óbices à cobrança dos encargos 

moratórios, quando caracterizado o atraso no pagamento do ajustado. Da 

mesma sorte, no julgamento do TEMA 972/STJ, o Superior Tribunal de 

Justiça, no REsp Repetitivo n. 1639320/SP, fixou a tese de que a 

abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracterizam a 

sua mora: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO 

BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS 

CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. 

VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. 

ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS 

ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários 

celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou 

equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente 

bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA 

OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que 

prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do 

pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de 

entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula 

pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o 

consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição 

financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de 

encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a 

procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

12/12/2018, DJe 17/12/2018). DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Concernente 

ao requerimento de repetição do indébito, constato que, não obstante a 

revisão em parte das cláusulas pactuadas, para a condenação ao 

pagamento da devolução em dobro do que foi cobrado a maior faz-se 

necessário a demonstração da má-fé da parte, o que não se vislumbra no 

caso em comento. Nesse sentido, a Súmula 159/STF: “Cobrança 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106726/2/2020 Página 228 de 273



excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do 

Código Civil.” Na mesma vertente, a orientação firmada pelo STJ: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA PROMISSÓRIA. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ AMORTIZADOS. 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 2002. MÁ-FÉ DO 

CREDOR NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da penalidade prevista 

no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do 

credor. Precedentes. 2. O eg. Tribunal de origem reconheceu não estar 

comprovada a má-fé da credora em razão da cobrança de valores já 

amortizados pelos devedores, uma vez que prontamente providenciou o 

abatimento do excesso após o reconhecimento do equívoco em sede de 

embargos à execução. A alteração desse entendimento importa, 

necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é 

vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1349905/PR, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, 

DJe 13/03/2019) Posto isso, indefiro o pedido de devolução em dobro, 

devendo o pagamento a maior ser restituído de forma simples, tudo 

atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e 

correção monetária pelo INPC, da contratação, compensando-se ao saldo 

devedor. DA BUSCA E APREENSÃO Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, na qual visa 

o autor a apreensão do veículo descrito na inicial, ante a mora da parte ré 

e o gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de 

financiamento. Da documentação encartada com a inicial, é possível 

extrair a relação contratual existente entre as partes, com cláusula de 

gravame de alienação fiduciária sobre o bem descrito pelo autor e 

apreendido no Id. 16580537. Da mesma sorte, revela-se incontroversa a 

mora da parte ré, tanto que em sua manifestação nada alegou a respeito. 

De conseguinte, restando presentes os pressupostos legais de 

constituição e desenvolvimento do processo, aliada a prova documental 

inequívoca, de rigor a procedência do feito. DO DISPOSITIVO Ante ao 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 

3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

ação de Busca e Apreensão movida por BANCO HONDA S/A em face de 

LUCILENE DE SOUZA, para: - determinar a devolução da cobrança 

indevida a título de “Custo de Registro/Serviço de Terceiros” no valor de 

R$ 261,10, corrigido com juros de mora de 1% ao mês computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, da contratação, compensando-se 

ao saldo devedor; - consolidar, de forma definitiva, em mãos do 

proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça 

vestibular, valendo esta como título hábil para a transferência do 

certificado de propriedade. Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira 

de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017788-45.2016.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: IMOBILIARIA ALMEIDA LOPES LTDA, CLAUDIA DE ALMEIDA 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por SICREDI CENTRO NORTE em 

face de IMOBILIÁRIA ALMEIDA LOPES LTDA e CLAUDIA DE ALMEIDA 

LOPES, todos qualificados nos autos em referência, relatando a autora ser 

credora da parte ré da importância de R$ 54.640,93, decorrente do 

Contrato de Cheque Especial e Adiantamento a Depositante n. 249103 e 

Contrato de Cartão de Crédito de final n. 0103. Posto isso, pleiteia pela 

condenação das rés ao pagamento de R$ 54.640,93 ou a conversão do 

mandado monitório em executivo. Atribuiu à causa o valor de R$ R$ 

54.640,93 e acostou documentos Id. 3250028 a Id. 3250091. As rés se 

deram por citadas ao apresentar os EMBARGOS MONITÓRIOS Id. 

7255387, aventando em preliminar o direito às benesses da assistência 

judiciária ou pagamento de custas ao final, a inépcia da inicial por já ter 

ocorrido o pagamento de parte do cobrado, não sendo instruída a ação 

com todos os extratos bancários quanto aos débitos em conta corrente. 

No mérito, reitera a nulidade da ação por terem algumas faturas de cartão 

sido lançadas em sua conta, não sendo possível informar com precisão 

montante diante de a sonegação de informações pela autora e aduz: - a 

vedação da cumulação dos juros remuneratórios com a comissão de 

permanência; - a abusividade dos juros praticados, dissonantes da média 

de mercado; - a ausência de liquidez e certeza do débito; - a ilegalidade da 

capitalização mensal de juros, havendo de se alterar para sua prática de 

forma anual; - inversão do ônus da prova; Pleiteiam pela concessão de 

efeito suspensivo, acolhimento da preliminar, com a extinção do feito ou o 

reconhecimento do excesso da cobrança, com a inversão do ônus da 

prova e exibição de documentos e condenação da parte contrária ao 

pagamento dos ônus sucumbenciais. Impugnação aos Embargos Id. 

9047354, refutando na oportunidade o pleito de assistência judiciária e 

inaplicabilidade do CDC. Na decisão Id. 13542669 foi concedida à parte ré 

o pagamento de custas ao final, rechaçada a preliminar aventada e 

determinada a exibição dos extratos de conta corrente e cartão, de 

julho/2014 a julho/2016. Por meio da petição Id. 14206313 a autora coligiu 

documentos, que foram rebatidos pela parte ré/embargante no Id. 

15809578. Audiência de tentativa de conciliação ID.21369821, que apesar 

de apresentação de proposta não chegaram a um consenso. É o relatório. 

Decido. Verifico que os instrumentos procuratórios coligidos no Id. 

21365711 estão desprovidos de assinatura. De tal modo, proceda a parte 

ré a devida regularização, assim como, foi outorgado pela Sicrede Ouro 

Verde, quando a parte é Secredi Centro Norte. No mais, por observar que 

a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no art. 355, I, do CPC e manifestação das partes 

ID.21369821, passo ao julgamento antecipado da lide. Considerando o 

saneamento do feito na decisão Id. 13542669, passo ao julgamento do 

mérito. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA Em que pese a irresignação dos 

embargantes quanto a impossibilidade da cumulação da comissão de 

permanência com outros encargos, cumpre ressalvar que, apesar de 

restar sedimentado pelos Tribunais Superiores, inclusive com a emissão 

de Súmulas, acerca da inviabilidade de tal prática, do minucioso exame do 

contrato objeto de revisão nestes autos, é possível verificar que este 

encargo – comissão de permanência - não foi expressamente pactuado, 

como se infere do documento Id. 3250064 – Pág. 3, cláusula 9 e Id. 

3250072 – Pág. 11 cláusula 13.1. Sendo assim, não há o que se discutir 

quanto a este ponto. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS Pleiteiam os 

embargantes pela redução dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado. Quanto a este tema, impende considerar que está pacificado o 

posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do 

Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei 

da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional nº 40 

revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se 

fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, consoante 

consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 

382/STJ e, ainda, em vista de o contido no Recurso Especial Repetitivo n. 

1.061.530-R. No entanto, em feitos desta natureza, o Superior Tribunal de 

Justiça vem fixando que os juros remuneratórios devem acompanhar a 

taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, em 

operações da mesma espécie. Neste sentido é o posicionamento firmado 

pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso 

Repetitivo (REsp 1112879/PR, julgado em 12/05/2010), no qual restou 

consolidada a seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do Código de 

Processo Civil de 1973: “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização 

do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve 
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ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no 

contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da 

espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais 

vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção 

para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios 

praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - 

Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de 

juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do 

entendimento consolidado neste julgamento.” Na mesma vertente: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM 

COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULAS 5 E 7 DO 

STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros 

remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a 

relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o 

consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique 

cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em 

concreto. 2. A Corte de origem concluiu pela natureza abusiva dos juros 

remuneratórios pactuados, considerando a significativa discrepância das 

taxas cobradas pelo recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de 

mercado (20,70% ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de 

matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. 

Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. 

Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 

5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018) No 

caso dos autos, percebe-se que não há abusividade dos juros firmados 

pelo Banco, posto que no contrato de cheque empresarial Id. 3250064 

percebe-se que foi contratado em 6,99% ao mês (sendo esse o 

percentual a ser aplicado no cálculo apresentado, portanto deve ser 

corrigido no cálculo ID.3250082) enquanto a taxa média de mercado no 

mês da contratação (Julho/2014) era de 8,55% ao mês. Da mesma sorte, 

das faturas de cartão de crédito coligidas com a petição Id. 14206313 

verifica-se a aplicação em 9,57% ao mês, enquanto a taxa média de 

mercado por todo o período era em patamar superior. Posto isso, não há o 

que ser alterado. DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS No tocante à 

capitalização de juros, há de se consignar que, consoante sedimentado 

pelo Colendo STJ, é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da 

entrada em vigor da MP 2170-36, bem assim o advento do art. 28 da Lei 

n.º 10.931/04, que possui a seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de 

Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em 

dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo 

saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da 

conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de 

Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, 

capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a 

periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais 

encargos decorrentes da obrigação;” Para a caracterização da 

contratação da capitalização mensal de juros, resta sedimentado o 

posicionamento de que, quando na contratação de prestações em valores 

fixos e iguais a menção à taxa mensal não corresponde ao duodécuplo da 

anual, que se mostra a maior, está o pacto indicando que os juros se 

deram de forma capitalizada. Assim o entendimento que prevalece no 

Superior Tribunal de Justiça, pacificado no Recurso Especial Repetitivo n. 

973.827-RS - 2ª Seção, fixando na ementa, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC que: “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. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática 

financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", 

métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao 

início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada 

taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas 

apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o 

que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do 

art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, 

data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como 

MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento 

pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser 

cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o 

estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da 

abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 

Trata-se de posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior 

Tribunal de Justiça, que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: 

“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.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada.” No caso em exame, certo é que nas 

faturas de cartão de crédito coligidas tem-se que, da forma como 

estipulado, com a demonstração das prestações em valores fixos e iguais, 

faz menção expressa à taxa mensal em 9,57% quanto ao crédito rotativo, 

que não correspondente ao duodécuplo da anual em 199,43%, 

mostrando-se transparente e de fácil entendimento pelos embargantes 

que se deu de forma capitalizada. Logo, possível a capitalização de juros 

na forma disposta. Da mesma sorte, no contrato de cheque empresarial Id. 

3250064 – Pág. 2, em sua cláusula 5 consta a expressa disposição 

acerca de sua capitalização diária, de sorte que resta lícita a sua 

incidência, senão vejamos a remansosa orientação jurisprudencial à 

respeito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 

2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO 

DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda 

Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo 

da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 

1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. 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" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 

de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a 

existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está 

a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade 

dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 

1004751/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

19/10/2017, DJe 25/10/2017) “AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS 

ACOLHIDO PARCIALMENTE – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA – 

REQUISITOS – SÚMULA 247/STJ – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO 

DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – 

INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – 

SÚMULA 539/STJ – EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Em atenção a súmula 247/STJ, o contrato de 

abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de 

débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. É 

de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com 

documentos hábeis à propositura da ação monitória.Atendendo aos 
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requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em 

carência de ação.Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, 

é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, 

desde que expressamente pactuada.Consoante orientação cristalizada no 

STJ, a mera discussão dos encargos cobrados no pacto firmado entre as 

partes não têm o condão de tornar o devedor imune à inscrição em 

cadastros negativos de créditos e obstaculizar o direito do credor, haja 

vista a não demonstração, nos termos da jurisprudência consolidada dos 

Tribunais Superiores, de que a cobrança é indevida”.(TJMT - Ap 

15639/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 

25/04/2018) DA MONITÓRIA Pretende a autora, por meio desta ação, o 

recebimento de valores decorrentes do Contrato de Cheque Especial e 

Adiantamento a Depositante n. 249103, como se infere do contrato Id. 

3250064 e Contrato de Cartão de Crédito de final n. 0103, contrato Id. 

3250072. Embora afirmem os embargantes a nulidade da ação por terem 

algumas faturas de cartão sido lançadas em sua conta, não apresentaram 

provas nesse sentido, ao contrário, das faturas e extratos coligidos 

verifica-se o débito em aberto, sem o respectivo adimplemento. Em que 

pese a irresignação das embargantes quanto ao lançamento de 

29/02/2016, tem-se que, como a própria anotação informa, trata-se de 

“transferência para prejuízo”, recaindo a partir de então os encargos 

moratórios contratuais, que não foram objeto de impugnação nestes autos, 

de forma específica, havendo nas planilhas Id. 3250082 e 3250084 a 

atualização da dívida até 16/09/2016, para o ajuizamento da ação. Por 

verificar que a documentação acostada preenche os requisitos do art. 

1.102-a do CPC/73, a procedência da ação se impõe. Pelo exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA, condenando os 

réus/embargantes ao pagamento do valor devido em decorrência do 

contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma disposta no Título 

II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 

(Cumprimento de Sentença), corrigindo o percentual aplicado no cálculo 

ID.3250082 (erro material). Condeno os réus/embargantes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa, salientando que lhe foi concedido o pagamento 

das custas ao final. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039828-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002112-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002112-18.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Vistos, etc. 

Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder a 

importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da purgação 

de mora de R$ 161.213.47(cento e sessenta e um mil, duzentos e treze 

reais e quarenta e sete centavos), nos termos do Decreto lei n. 911/69. 

Intime-se o autor para retificar o valor dado a causa, no prazo de quinze 

dias, procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, vinculando-a ao 

número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001944-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO SUL TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

KANANDA SILVA DA COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001944-16.2020.8.11.0041. AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO REU: RIO SUL TRANSPORTES EIRELI - ME, KANANDA 

SILVA DA COSTA Vistos, etc. Certifique-se sobre as regularidades das 

taxas e despesas processuais, como suas vinculações com o número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o 

prazo, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a 

vinculação acima, cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para pagar ou 

embargar, em quinze dias, constando todas às advertências previstas no 

artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 5%

(cinco por cento) da causa. Consigne-se no mandado que caso haja 

pronto pagamento, estará isento de custas. Intime-se. CUIABÁ, 19 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1052908-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REU)

ANTONIO JOSE CATARINO RONDON (REU)

JANAINA DA SILVA NASCIMENTO (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060618-21.2019.8.11.0041

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:

FABIO FIGUEIRA AVENA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000421-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO T DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000421-66.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CARLOS ALBERTO T DE 

OLIVEIRA 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, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035049-18.2019.8.11.0041

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:

JUCEMILSON DIAS DE BARROS (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 úteis.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0020958-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ANSELMO RONDINA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ODIVALDO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIETE MARTINS HIRSCH (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186-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: 0020958-13.2014.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO DO BRASIL SA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BIOTERRA 

INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA, ANSELMO RONDINA, ELIANE JUSTO 

DE MATOS RONDINA, ODIVALDO DOS SANTOS, ELIETE MARTINS HIRSCH 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0033803-53.2009.8.11.0041

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:

AYLTON RODRIGUES NETO (EXECUTADO)

NAJILA JOMAA MOTTA DA SILVA (EXECUTADO)

CURTUME UNIAO LTDA (EXECUTADO)

GILDO MOTTA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-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: 0033803-53.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CURTUME UNIAO LTDA, GILDO MOTTA DA SILVA, 

AYLTON RODRIGUES NETO, NAJILA JOMAA MOTTA DA SILVA 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, 5 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032653-05.2018.8.11.0041

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:

JULIO JUNIOR BELINKI (REU)

JULIO JUNIOR BELINKI 71364641100 (REU)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

1032653-05.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: AÇÃO MONITÓRIA PARTE 

REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE ADVOGADO DA PARTE 

REQUERENTE(S): MARCO ANDRÉ HONDA FLORES PARTE REQUERIDA: 

JULIO JUNIOR BELINKI 71364641100 e JULIO JUNIOR BELINKI 

INTIMANDO(A, S): JULIO JUNIOR BELINKI - CNPJ: 13.218.992/0001-70 e 

JULIO JUNIOR BELINKI - CPF: 713.646.411-00 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 15/10/2018 VALOR DO DÉBITO: 34.351,75 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, para efetuarem o pagamento da condenação atualizada no 

valor de R$ 34.351,75 (trinta e quatro mil trezentos e cinquenta e um reais 

e setenta e cinco centavos), em 15 (quinze) dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital , sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento e expedição de mandado de execução e avaliação. Cuiabá - MT, 4 

de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente Laura Ferreira Araújo e 

Medeiros Gestora Judiciária Segunda Vara Especializada Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017617-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDEM JAMES DE CAMPOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

EFFETIVA ENGENHARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

TANISMARA DALLA VALLE DE CAMPOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017617-88.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: EFFETIVA ENGENHARIA LTDA - ME, EDEM JAMES DE 

CAMPOS OLIVEIRA, TANISMARA DALLA VALLE DE CAMPOS OLIVEIRA 

Vistos, etc. Faculto ao credor levantar o valor penhorado. Expeça-se 

alvará. Após, oficie-se como postulado, e diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (EXEQUENTE)

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EXECUTADO)

MARIA EUGENIA PAIVA DE CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-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: 1000417-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS EXECUTADO: P. V. PAIVA DE 

CASTRO - EPP, MARIA EUGENIA PAIVA DE CASTRO Vistos, etc. 

Expeça-se Alvará como determinado no id. 28117737. Em seguida, 

intime-se o exequente para manifestar sobre pesquisas do Infojud. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0011076-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. Q. MASCARENHAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-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: 0011076-56.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: S. Q. 

MASCARENHAS - ME EXECUTADO: SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

tempestividade do recurso de apelação, que é processado no efeito 

suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, 

remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026014-68.2018.8.11.0041

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:

JULIO BATISTA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

LUCINEIDE BATISTA 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: 1026014-68.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: JULIO BATISTA DA SILVA - ME, LUCINEIDE BATISTA DA 

SILVA Vistos, etc. Proceda-se penhora on line como determinado nos 

autos (id. 25583677). Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010474-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXECUTADO)

J. B. QUINTINO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0010474-94.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: REGINA COSTA 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, J. B. 

QUINTINO DE LIMA - ME, JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA Vistos, etc. 

Proceda-se penhora on line como determinado nos autos (id. 21890951). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011040-53.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RABELO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VICTOR CORDEIRO RABELO (EXECUTADO)

EDIVAM BARBOSA CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0011040-53.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: RABELO & CIA LTDA - ME, VICTOR CORDEIRO RABELO, 

EDIVAM BARBOSA CORDEIRO Vistos, etc. A tentativa de penhora on line 

já foi efetivada nos autos, sem sucesso e como é contínua, não há 

alteração do quadro. Assim, deverá o autor indicar outros bens passíveis 

de penhora no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0020137-43.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LAZZAROTTO (EXECUTADO)

RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354-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: 0020137-43.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, 

ADRIANA LAZZAROTTO Vistos, etc. Pedido já nalisado nos autos, ou 

seja, a tentativa de penhora on line já foi efetivada nos autos, sem 

sucesso e como é contínua, não há alteração do quadro. Assim, deverá o 

autor indicar outros bens passíveis de penhora no prazo legal. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0044955-30.2011.8.11.0041

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:

MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO (EXECUTADO)

MARIANA SILVA CAMARGO (EXECUTADO)

NYT COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0044955-30.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: NYT COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - 

ME, MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO, MARIANA SILVA CAMARGO 

Vistos, etc. A tentativa de penhora on line já foi efetivada nos autos, sem 

sucesso e como é contínua, não há alteração do quadro. Assim, deverá o 

autor indicar outros bens passíveis de penhora no prazo legal. Após, 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000413-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000413-89.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO Vistos, etc. O 

processo de execução possui procedimento próprio não dispensando a 

atuação do meirinho que deverá efetivar procedimentos encontrando ou 

não o executado. Assim, expeça-se carta precatória para citação e 

demais atos executórios, no endereço indicado pelo exequente ao id. 

28535835, náo cabendo aplicação da regra geral. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040690-84.2019.8.11.0041

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:

CARLOS EDUARDO STUART LIMA (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 úteis.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1048218-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOIRDES BENEDITA DE MORAES E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0044103-06.2011.8.11.0041

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:

A INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE MARCOS MORGAN (EXECUTADO)

ELIANE MARCELA MEDINA BUESO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte executada da mesma forma qual foi citada 

para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal, sob pena de multa 

de 5% do débito. Após, diga o autor e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

05.02.20

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035161-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035161-55.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: ANTONIO CESAR ALVES DUARTE Vistos, etc. No caso dos autos, 

trata-se de processo de conhecimento onde somente é enviado ao 

arquivo após encerrada a prestação jurisdicional, o que não ocorreu no 

caso em tela. Desta forma, deverá a parte autora providenciar a citação 

da parte requerida, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033015-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA MIRANDA PINHEIRO (EXECUTADO)

DENIZIA ROSA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033015-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: DENIZIA ROSA LIMA, MARIA DALVA DE 

ARAUJO PAELO, TANIA MARIA MIRANDA PINHEIRO Vistos, etc. 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, 

5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042440-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUMARA RODRIGUES DE ASSIS ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042440-24.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 
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S/A REQUERIDO: SUMARA RODRIGUES DE ASSIS ALMEIDA Vistos, etc. 

Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047725-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADESON DA SILVA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1047725-95.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JADESON DA 

SILVA EIRELI - EPP Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002527-87.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO OAB - SP318809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO TAVARES DE MELO FILHO (EXECUTADO)

ESPOLIO DE JAMIL BOUTROS NADAF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO RODRIGUES GIMENES OAB - MT7064-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

LAYLA MUSSA NADAF OAB - 035.248.441-11 (REPRESENTANTE)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060310-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO JOAQUIM MORAIS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060310-82.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: FABRICIO JOAQUIM MORAIS COSTA Vistos, etc. 

Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057306-37.2019.8.11.0041

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:

EDNAIR BARBOSA CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1057306-37.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EDNAIR BARBOSA 

CORDEIRO Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049025-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA TOBIAS DAMASCENO E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1049025-92.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: GRACIELA TOBIAS DAMASCENO E SILVA 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047708-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE APARECIDA DE QUEIROZ MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1047708-59.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: DARLENE APARECIDA DE QUEIROZ MOURA Vistos, etc. 

Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025156-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA 

CREDITAS AUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLYSON DA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025156-03.2019.8.11.0041. REQUERENTE: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO 

REQUERIDO: MARLYSON DA SILVA RAMOS Vistos, etc. Intime-se o autor 

para no prazo legal, postular pela conversão da ação em execução nos 
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termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027695-10.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANDERSON 

OLIVEIRA MARTINS DA SILVA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR 

CARTA E SEU ADVOGADO, para proceder à citação e intimação da parte 

requerida no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e revogação da 

liminar, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056819-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLY BRIAN DA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL DE FRANCA BATISTA OAB - MT22534/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

T. L. GASPAR REPRESENTACOES EIRELI (REU)

JERBESSON VIANA CORREA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001026-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON BORGES JUNIOR (EMBARGANTE)

JAILSON BORGES JUNIOR 03115421150 (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001026-12.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: JAILSON BORGES 

JUNIOR 03115421150, JAILSON BORGES JUNIOR EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, 

tendo em vista que a declaração de renda anual junto a Receita Federal 

deve ser atualizada. Decorrido os prazos concedidos, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052441-68.2019.8.11.0041

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:

BVA TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1052441-68.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: BVA TRANSPORTES E 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP Vistos, etc. 

Proceda-se a busca e apreensão do mandado expedido, sem custos de 

diligência. Oficie-se à Diretoria do Fórum para apurar a desídia do meirinho. 

Não sendo encontrado o mandado, sequer na Central de mandados, no 

prazo legal, certifique-se e expeça-se outro para cumprimento, sem 

custos às partes. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024472-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME (EXECUTADO)

ELIAS CALDEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024472-15.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME, ELIAS CALDEIRA 

NETO Vistos, etc. Faculto ao credor levantar o valor penhorado. 

Expeça-se Alvará. Oficie-se como postulado, após, diga-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009957-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT12642-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: 1009957-09.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA Vistos, etc. Rejeito 

o pedido de id. 27639776, tendo em vista que, o bem ali indicado (Matricula 

n. 30.128), foi declarado impenhorável, nos termos da decisão exarada 

nos autos, no id. 23693360. Quanto à expedição de ofício para o Indea, tal 

pleito se mostra inviável, uma vez que, sequer garante o pagamento do 

débito da presente ação. Em nada ajudará na satisfação da obrigação. 

Portanto, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo legal. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001531-07.1989.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO (EXECUTADO)

JURACI NOGUEIRA FRANCO (EXECUTADO)

TRANS-SAFRA TRANPORTES E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(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: 0001531-07.1989.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: TRANS-SAFRA TRANPORTES E REPRESENTACOES 

LTDA, JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO, JURACI NOGUEIRA FRANCO 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado, após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041053-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS BIGNELLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041053-71.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI, RICARDO SANTOS BIGNELLI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Mantenho 

determinação dos autos, pois o autor não fez comprovação e completa 

atualizada de seus rendimentos. Pelas mesmas razões já posta inviabiliza 

o parcelamento. Assim, deverá comprovar o recolhimento de guia de 

distribuição no prazo legal. Cumpra-se. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0026430-63.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS DE JORGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI OAB - 081.033.721-53 (REPRESENTANTE)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência, emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio 

da opção “cumprir diligência na: outra comarca” e informar os dados do 

zoneamento para o devido cumprimento, conforme portaria CGJ N. 142, de 

8 de novembro de 2019. ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024472-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME (EXECUTADO)

ELIAS CALDEIRA NETO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030549-06.2019.8.11.0041

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:

BENEDITA EUGENIA FERNANDES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0024274-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0024274-97.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A 

EXECUTADO: RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME, JOSE ANTONIO 

LOPES Vistos, etc. A pesquisa pretendida já foi efetivada nos autos e 

liberada nos autos, em relação ao Infojud e Bacenjud. Oficie-se ao Banco 

Bradesco Seguros S/A, diante da informação do id n. 22003690, 

especificando a existência de valores em nome da parte executada. Em 

caso positivo, deverá transferir o valor para conta única do TJMT, 

vinculando-se o referido ao presnete processo. Após, diga o autor e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001531-07.1989.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO (EXECUTADO)

JURACI NOGUEIRA FRANCO (EXECUTADO)

TRANS-SAFRA TRANPORTES E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059162-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL FELIX DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 
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Processo: 1059162-36.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: LORIVAL FELIX DE MELO Vistos, 

etc. Oficie-se como postulado, após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024097-77.2019.8.11.0041

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:

NELSON PAES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024097-77.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: NELSON PAES DA 

CONCEICAO Vistos, etc. Oficie-se como já determinado nos autos, no 

prazo de vinte e quatro horas, certificando no feito. Após, diga-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0030641-84.2008.8.11.0041

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:

JOSE DA PENHA PRATTI VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestar sobre a penhora e avaliação formalizada 

nos autos, no prazo de lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059162-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL FELIX DE MELO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024097-77.2019.8.11.0041

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:

NELSON PAES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida, 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, 19.12.19

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059632-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO OAB - 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 05.02.20

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009509-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCO CARLOS PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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: 1009509-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): DIRCO CARLOS 

PEDRO REU: BANCO PAN Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada 

dos autos neste Juízo, nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000421-66.2020.8.11.0041

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:

CARLOS ALBERTO T DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000421-66.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CARLOS ALBERTO T DE 

OLIVEIRA 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, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0020958-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ANSELMO RONDINA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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ELIANE JUSTO DE MATOS RONDINA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ODIVALDO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIETE MARTINS HIRSCH (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0020958-13.2014.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO DO BRASIL SA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BIOTERRA 

INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA, ANSELMO RONDINA, ELIANE JUSTO 

DE MATOS RONDINA, ODIVALDO DOS SANTOS, ELIETE MARTINS HIRSCH 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0029943-20.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lúcio Roberto Alves dos Reis OAB - MT6710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA CRISTINA DE MOURA ALT (EXECUTADO)

JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada para tomar conhecimento da expedição da 

certidão de crédito, juntada aos autos no ID 28892022.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96973 Nr: 12120-09.1999.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAFE - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA., LUIZ CARLOS MIRANDA, ROSEANA DE SOUZA 

CAETANO MIRANDA, MILTIS TAYA MIRANDA, LUIZ ANTONIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO RAMOS 

DOMBROSKI, para devolução dos autos nº 12120-09.1999.811.0041, 

Protocolo 96973, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044594-15.2019.8.11.0041

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))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

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

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON DE SOUZA ROCHA 85911747120 (EXECUTADO)

CLEBERSON DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N 1044594-15.2019.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO ADVOGADO DA 

PARTE EXEQÜENTE(S): PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI, 

GELSON MENEGATTI FILHO, ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS e JOSE 

CARLOS MENEGATTI EXECUTADO (A,S): CLEBERSON DE SOUZA ROCHA 

85911747120 e CLEBERSON DE SOUZA ROCHA CITANDO(A,S): 

CLEBERSON DE SOUZA ROCHA 85911747120 - CNPJ: 

24.728.806/0001-69 e CLEBERSON DE SOUZA ROCHA - CPF: 

859.117.471-20 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/10/2019 VALOR 

DO DÉBITO: R$ 9.586,82 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DAS PARTES 

DEVEDORAS 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 

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: A Exequente é uma cooperativa de crédito, 

instituição financeira privada, que admite como associados pessoas 

físicas e jurídicas. Os executados são associados da cooperativa 

exequente, tendo firmado junto a esta, operação de crédito – empréstimo, 

representado pela Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 14935 - 8, valor 

da operação R$ 1 0.153,90 (dez mil cento e cinquenta e três reais e 

noventa centavos). A Cédula de Crédito bancário n.14935 - 8, foi emitida 

em 17 / 0 5/201 8, a ser liquidada em 18 (dezoito ) parcelas, com 

vencimento da primeira em 11/06/2018 e o vencimento da operação em 11 

/11/2019. Ocorre que os executados efetuaram o pagamento integral 

apenas de 07 (sete) parcelas. Sendo assim, a Exequente é credora dos 

executados da importância líquida, certa e exigível de R$ 9.586 ,82 (nove 

mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos). 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de 

que, independentemente da realização ou não da penhora, terá(terão) o 

prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. Não havendo 

resposta no prazo especificado, será decretada a revelia com nomeação 

de Curador Especial. Cuiabá - MT, 4 de fevereiro de 2020. Assinado 

Digitalmente Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora Judiciária Segunda 

Vara Especializada Direito Bancário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018717-95.2016.8.11.0041

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 AUGUSTO CALHAO BARINI (EXECUTADO)

DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI (EXECUTADO)

TIAGO VIANNA DE ARRUDA (EXECUTADO)

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO SALVI OAB - SC40989-O (ADVOGADO(A))

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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0018717-95.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE SEBASTIANA 

DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, AURORA CONSTRUCOES 

INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP Vistos, etc. Defiro a dilação 

por dez dias, sem prorrogação.Após, diga-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055462-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENI PADILHA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1055462-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ROZENI PADILHA DE MORAES 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável à resposta do requerido para verificar a possibilidade de 

antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade 

de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. 

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação. Assim, cite-se 

para responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055454-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENI PADILHA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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 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: 

1055454-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ROZENI PADILHA DE MORAES 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a 

impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da 

ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco 

de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável 

à resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o 

mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, 

necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata 

de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata 

recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. De 

outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a 

outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada 

em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação. Assim, cite-se para responder, 

constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002776-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO COELHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002776-49.2020.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE PINHEIRO COELHO 

FILHO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. É sabido que o Novo 

Código de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual 

ação de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção 

antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 

do NCPC. Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio 

documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura 

ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o 

exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a 

exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o 

procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC. Desta forma, 

demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do 

art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os 

documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o 

Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual 

ficou superada a Súmula nº 372 do STJ após a entrada do Novo Código de 

Processo Civil de 2015.Expeça-se o necessário. 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 e intime-se o requerido da liminar e 

responder a ação, constando às advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057889-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLA COMERCIO DE FERRAGENS E ALUMINIOS PARA VIDRO TEMPERADO 

EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face ao depósito efetivado pelo requerido, revogo a liminar 

concedida. Proceda-se a restituição do bem caso tenha sido cumprida. 

Após, diga o autor e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 05.02.20

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1062057-67.2019.8.11.0041

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:

PE DE ROSA CALCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MAYRELEY LEBRE ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1062057-67.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: PE DE ROSA CALCADOS LTDA - ME, MAYRELEY LEBRE 

ROSA Vistos, etc. Desentranhe-se o pedido aqui realizado, de 
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cumpr imento de sentença,  e junte-o nos autos n . 

1007036-43.2018.8.11.0041), nos termos do art. 523 do CPC, endo em 

vista tratar-se de pedido de cumprimento de sentença, sendo que tal 

pedido far-se-á nos próprios autos da ação originária, certificando-se. 

Após, arquive-se em definitivo o presente. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004641-10.2020.8.11.0041

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:

JAQUELINE DE PAULA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004641-10.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JAQUELINE DE PAULA RAMOS 

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 E COMPROVAR A 

MORA DA PARTE REQUERIDA, em quinze dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004642-92.2020.8.11.0041

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:

REVANILDO DIVINO SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004642-92.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: REVANILDO DIVINO SOUZA 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, 5 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004624-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA FRANCINE CARMIM MODESTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004624-71.2020.8.11.0041. AUTOR(A): RAFAELA FRANCINE CARMIM 

MODESTO REU: BANCO BRADESCO 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 ou apresnetar carteira de trabalho com última 

anotação em 2014, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá ter 

rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. 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, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004671-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DOS ANJOS TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004671-45.2020.8.11.0041. AUTOR: MARLY DOS ANJOS TEIXEIRA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO 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, 

pois juntou apenas o holerite de 2019. 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. 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 
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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, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004726-93.2020.8.11.0041

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:

JEFFERSON SAIBER RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 4 7 2 6 - 9 3 . 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: JEFFERSON 

SAIBER RIBEIRO 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 

E APRESENTAR PLANILHA DE DÉBITO DAS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, NOS TERMOS DO DECRETO-LEI N. 911/69, em quinze dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011702-53.2019.8.11.0041

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 DECISÃO Processo: 

1011702-53.2019.8.11.0041. 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. Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento do Estado de Mato Grosso e no 

Município de Campo –MS – SICOOB União Pantaneiro, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Execução com 

Penhora contra Jurumirim Materiais de Construção Ltda-ME e Dhomas 

Henrique de Lima Faria, visando o recebimento de R$ 111.765,86 (cento e 

onze mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), 

atualizados, representado pelo Cédula de Crédito Bancário nº 69305-4 e 

termos de Renegociaçaõ de nº 798409 de id. 18835053. Os executados 

opuseram a segunda Exceção e Pré-Executividade (id. 24851410) e 

informaram sobre o cabimento do instituto e fizeram uma síntese do 

processo executivo. Arguiram a inidoneidade do título da execução, uma 

vez que foi objeto de novação, fazendo surgir nova obrigação 

consubstanciada na cédula de crédito bancário nº 733476 e por essa 

razão o título aqui cobrado está quitado. Postularam pela aplicação da 

multa do art. 28 3º da Lei 10.931/04 com a condenação em dobro do valor 

cobrado em desacordo com a cédula bancária. Requereu a condenação 

por litigância de má-fé. Por sua vez, o Excepto apresentou impugnação da 

exceção de pré-executividade id. 25297139 e em sede de preliminar 

requereu a rejeição da exceção pelo uso repetitivo de defesa já que foi 

apresentada uma oposição à execução e rejeitada, bem como embargos à 

execução ocorrendo a preclusão consumativa. Asseverou sobre a 

inexistência de novação visto que a Cédula Bancária de nº 693054 era um 

crédito rotativo e foi liberado em datas fracionadas e após foi realizado um 

novo empréstimo que materializou a Cédula nº 733476 e cancelado a 

alienação fiduciária no título nº 693054 e realizado novo registro para a 

cédula nº 733476, não havendo novação entre os títulos. Declarou a 

inexistência de novação de matéria de ordem pública e via eleita incorreta, 

bem como ausência de interesse processual. Aduziu sobre a inocorrência 

das hipóteses do art. 801 do CPC e a correta estrutura da Ação de 

Execução e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do credor. Rogou pela improcedência do instituto. 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. 

Conforme precedentes do STJ, não há que falar em preclusão de matéria 

de ordem pública, as quais podem ser efetivadas a qualquer tempo e grau 

de jurisdição (RESP 1841138SP2019/0295425-6), por essa razão, rejeito o 

reconhecimento de preclusão consumativa. As alegações que necessitam 

de dilação probatória não sendo cognoscível “ex officio”, não serão 

julgadas face a inadequação da oposição à execução. 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) Insurge-se os executados em alegar a 

quitação da dívida aqui cobrada pela novação com a cédula bancária nº 

733476. Primeiramente, podemos perceber que a Cédula de Crédito 

Bancário objeto do processo executivo de nº 798409 trata-se de 

renegociação do Termo de Confissão de Dívida (id. 18834882) e Cédula nº 

69305-4 como consta na clausula V- Característica da Operação de 

Crédito. Como é cediço a novação ocorre a partir da criação de uma 

obrigação nova, com o ânimo de substituir e extinguir a anterior nos 

termos do art. 360 do CC, não sendo presumida, devendo ser 

expressamente declarado, o que não ocorreu no título objeto da 

execução. Ou seja, não há como conceber que a cédula de crédito nº 

69305-4 foi extinta por novação em outro título. Nesse sentido: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXECUÇÃO DE 

DÍVIDA OBJETO DE novação– PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – 

PENALIDADES DO ART. 940 DO CC E ART. 81 DO NCPC – 

INAPLICABILIDADE ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -. Embora uma das 

parcelas constantes da renegociação de dívida efetivado entre as partes 

já se encontrar quitada por ocasião da propositura da demanda executiva, 

na hipótese, não restou demonstrada a má-fé do banco na cobrança, com 

o que não se aplica a regra disposta no artigo de referência (art. 940, CC). 

2 -. A fim de pacificar a questão, o Supremo Tribunal Federal editou a 

Súmula 159, que determina que a “cobrança excessiva, mas de boa-fé, 

não dá lugar às sanções do art.1531 do Código Civil”. Destaca-se que a 

norma especificada (art. 1531, CC/1916) no referido Verbete sumular, 

corresponde ao atual art. 940 do CC/2002. 3 -. Importa salientar ainda que, 

a má-fé não se presume e deve ser devidamente comprovada, o que não 

ocorreu na hipótese. 4 -. Assim, não comprovada a má-fé do 

embargado/apelado, não há que se falar em restituição em dobro da dívida 

cobrada. 5 -. Ademais, imperioso salientar que, assim que se manifestou 

nos autos, o embargado/apelado pugnou pela extinção do feito executivo, 

não se insurgindo quanto às alegações dos embargantes, o que, a meu 

sentir, afasta a má-fé ou atitude temerária a fim de prejudicar os 

embargantes/apelantes, não justificando inclusive a aplicação da multa do 

art. 81 do NCPC. (N.U 0000446-57.2015.8.11.0046, , SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, 

Publicado no DJE 02/03/2018) No caso em tela, não se configurou a 

extinção da obrigação, ocorrendo apenas a renegociação da dívida, sem a 

alteração da sua substância. A finalidade da Cédula Bancária nº 798409 

foi apenas para possibilitar a liquidação das prestações vencidas e não 

substituir o título anterior, que inclusive, permanecem válidos. Desta feita, 

não constato o “animus novandi” das partes para a novação. Tal assertiva 

é patente diante dos documentos acostados pelo credor. Inclusive, a 
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inadimplência dos executado é fato incontroverso. Não há como 

reconhecer a inidoneidade do título executado. A dívida constante da 

cédula, é líquida, certa e exigível, posto que resta claro que o valor foi 

disponibilizado aos excipientes. De outra banda, não vejo razão para 

condenação de má-fé, visto que não restou configurado qualquer violação 

das regras do art. 80 do CPC. NO mesmo sentido, em face ao pedido da 

declaração de exigibilidade do título aqui cobrado, não cabe falar em multa 

do art. 28§3º da Lei 10.931/04. Diante do exposto e considerando o que 

mais consta dos autos NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade, 

por entender que os argumentos da exceção não tem prevalência para 

nulificar a execução. Intime-se o autor para manifestar sobre pesquisas 

de bens efetivadas nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 05.02.20 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015325-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB - PE20366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA (EXECUTADO)

TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES (EXECUTADO)

DEBORA MOREIRA BORGES NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO OAB - MT11362-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015325-62.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXECUTADO: X NOVA 

FRONTEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES, 

DEBORA MOREIRA BORGES NUNES Vistos, etc. Homologo o acordo para 

surtir seus efeitos legais. Considerando que a parte executada satisfez a 

obrigação, conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo 

com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se 

levantamento de penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019619-26.2019.8.11.0041

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:

JOAO RICARDO PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019619-26.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: JOAO RICARDO PEREIRA DE ARAUJO Vistos, etc. 

Considerando o anunciado pela parte autora, do cumprimento do acordo 

pela parte requerida, com relação ao débito em aberto, Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Custas pelo autor. Revogo em definitivo a liminar concedida nos autos. 

Recolha-se mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido 

proceder à restituição do bem a parte requerida, arcando o autor com a 

diligência. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0021734-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXECUTADO)

EDMILSON EID (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEVARA BIELLA MIGUEL OAB - SP238652-O (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO BORSATO BRAZ OAB - PR68303-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0021734-08.2017.8.11.0041. EXECUTADO: OMNI FINANCEIRA 

S/A, EDMILSON EID EXEQUENTE: XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL Vistos, 

etc. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003928-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA DE ALMEIDA LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003928-35.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: CREUZA DE 

ALMEIDA LARA Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da 

ação, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com 

fulcro no artigo 485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. 

Recolha-se mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido 

proceder à restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014145-38.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Gustavo Araujo da Costa OAB - MT15134-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: 0014145-38.2012.8.11.0041. EXECUTADO: MARCO POLO DE 

FREITAS PINHEIRO EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória em fase de cumprimento de 

sentença movido pelo exequente CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER patrono 

de Marco Polo de Freitas Pinheiro no qual foi julgada extinta a ação e 

condenado o executado KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO ao 
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pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor da causa atualizado (id. 22004918) foi apurado o 

valor atualizado da sucumbência em R$ 15.036,21 (quinze mil trinta e seis 

reais e vinte e um centavos) após ter certificado o não pagamento 

voluntário pelo executado no id. 22879411. Foi realizada a penhora online 

das contas da titularidade do executado de acordo com o id. 23451161 no 

qual foi positiva. Insurge-se a executada no id. 23970525 em face da 

penhora realizada em suas contas e 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. O exequente no de id. 

25290235 e afirmou que o executado foi intimado de todos os atos 

processuais, inclusive do retorno dos autos pelo Tribunal de Justiça. 

Sustentou s preclusão do pedido de restituição do prazo. 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 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. 22879411 

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. 22004908. 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. 22066941 e certidão de id. 22879411 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). 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 satisfeita a obrigação pela penhora, nos 

termos do art. 924, II do CPC, não havendo mais o que as partes 

reclamarem. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo. Após, expeça-se alvará em favor do credor e 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037738-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OENIR MADALENA DIAS DA SILVA (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 OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037738-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): OENIR MADALENA 

DIAS DA SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Oenir 

Madalena Dias da Silva Rodrigues, 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 a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Alegou, em síntese, que é pensionista estadual e que em 2012 adquiriu 

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”. Elucidou sobre a 

delimitação das obrigações controvertidas. 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 2012 e 2019 – 

“saques” - que totalizavam o valor de R$ 5.972,09 (cinco mil novecentos e 

setenta dois reais e nove centavos), e para amparar os descontos 

realizados diretamente da aposentadoria apresentou “TERMO DE 

ADESÃO”. Afirma 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. 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 CDC. 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. Discorreu sobre o enriquecimento sem 

causa. Enfatizou sobre o prazo da operação e dos valores já 

descontados. Requereu para que seja considerado o valor do empréstimo 

no valor de R$ 5.972,09 (cinco mil novecentos e setenta dois reais e nove 

centavos), em 36 parcelas, com taxa de juros de 1,59% (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 órgão 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 de justiça, a concessão da antecipação da tutela, a limitação 

dos juros a taxa média do Bacen de 1,59 ao mês e a inversão do ônus da 

prova. Instruiu seu pedido com documentos de id. Núm. 23005759 - Pág. 1 

/ Núm. 23006296 - Pág. 4. A justiça gratuita foi indeferida e após recolhida 

a guia de distribuição à tutela de urgência não foi deferida conforme 

decisão de id. Núm. 23784602 - Pág. 1. No id. Núm. 24871098 - Pág. 1 o 

requerido pugnou pela juntada da habilitação processual. Em resposta, (id. 

Núm. 24887919 - Pág. 1) apresentou contestação. Preliminarmente, 

requereu o indeferimento da inicial por ausência de documento 

indispensável para a propositura da ação, em decorrência do não 

fornecimento de extratos bancários. Alegou prejudicial de mérito, em 

decorrência da prescrição do direito de ação, face o início dos descontos 

e a distribuição da ação. Da realidade dos fatos. Impugnou o pedido de 

ressarcimento em dobro. Asseverou sobre a pretensão resistida e o dano 

moral. Afirmou sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Rogou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Juntou 

documentos no id. Núm. 24887919 - Pág. 9 / Núm. 24888397 - Pág. 4. O 

autor apresentou réplica à contestação (id. Núm. 26017094 - Pág. 1), onde 

rebateu a arguição de 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 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 

1,59% ao mês, bem como, o reconhecimento do valor do empréstimo no 

valor de R$ 5.972,09 (cinco mil novecentos e setenta dois reais e nove 

centavos), em 36 parcelas. Por seu turno, o requerido arguiu em preliminar 

ausência de documentos necessários para ação; Prescrição do pedido do 

autor, sustentou a legalidade do contrato de cartão de crédito e impugnou 
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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. Passo a análise da preliminar e da prejudicial de 

mérito suscitada. No que tange o indeferimento da inicial por ausência de 

documento indispensável para a propositura da ação, em decorrência do 

não fornecimento de extratos bancários, tal não merece prosperar, uma 

vez que os extratos bancários foram devidamente colacionados aos autos 

no id. Núm. 23006294 - Pág. 1. Rejeito. Sobre a prescrição do direito de 

ação, é cediço que o contrato de cartão de crédito ou empréstimo 

consignado parcelado em meses são obrigações 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. Uma vez que, como afirmado pelo 

requerido que as faturas continuam a ser descontadas na folha do autor, 

não há que falar em prescrição. Rejeito. No que tange a alegação de falta 

de documentos necessários para interposição da ação, entendo indevido, 

considerando que a parte autora acostou seus rendimentos, onde 

demonstram que ali vem sendo descontadas as parcelas de cartão 

efetivada pelo requerido, como também acostou o contrato o qual afirma 

ter realizado com a Instituição Financeira. Portanto, documentos idôneos a 

pretensão inicial. Rejeito e preliminar. Em matéria de fundo, denota-se que 

o contrato questionado foi acostado nos autos nos id. Núm. 23006295 - 

Pág. 1, pela parte autora e no id. Núm. 24887895 - Pág. 2, pela parte 

requerida onde ali ficou anuído expressamente pelo autor, como pelas 

faturas juntadas no id. Núm. 24887898 - Pág. 1 / Pág. 176, 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. 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 

tem prevalência, pois simples análise no Termo de Adesão – Empréstimo 

Pessoal e Cartão – n.º da adesão empréstimo: 00820710782 / n.º da 

adesão cartão: 08207107825 (id. Núm. 23006295 - Pág. 1), denota que foi 

regular e devida à contratação entre as partes de cartão de crédito. 

Poder-se-ia pensar que se tratasse de empréstimo, pelo fato do valor 

disponibilizado para a parte autora, estar na parte do contrato que regula 

empréstimo consignados. Entretanto, analisando as faturas do cartão de 

crédito, denota-se que a autora efetivou inúmeros saques com o cartão, 

desconfigurando a avença por empréstimo consignado. Não é só, tanto no 

contrato acostado pela parte autora como pelo requerido, a opção de 

contratação foi de “Cartão Bonsucesso Visa”. Em caso de inexistência de 

saques no cartão efetivado pela parte autora, pensaria em má-fé do 

requerido em contratar empréstimo e debitar como cartão. Entretanto não 

foi este o caso. O contrato devidamente assinado pelo autor, ou seja, este 

tinha conhecimento da contratação do cartão de crédito consignado 

mediante saques dos valores pelo cartão. Resta patente que de acordo 

com as faturas (id. Núm. 24887898 - Pág. 1 / Pág. 176) acostados aos 

autos, que o referido realizou diversos saques no longo da contratação do 

cartão de crédito. 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 id. 

Núm. 23006295 - Pág. 2. Tal fato é claro que no início do contrato o (X) foi 

efetivado em relação ao Cartão Bonsucesso Visa. E ainda, uma vez que 

utilizado 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 chega a ser cobrado taxa de até 5,36% para custo efetivo total 

para financiamento e de 5,87% de custo efetivo total para saque, ao mês, 

como constantes nas faturas apresentadas nos autos. 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, como constante nas faturas, onde ali se constata 

percentuais de 5,36% e 5,87% ao mês, deve no caso ser aplicada a taxa 

média de financiamento e não de cartão de crédito. É autorizada a revisão 

contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos 

juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer 

o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar 

de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar 

juros de forma abusiva como demonstrado nos autos. Assim, o débito 

desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta 

ação deverá incidir a taxa de juros de 1,59% ao mês, conforme 

postulação da 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. Apesar de alteração da taxa 

de juros, não há como limitar prazo contratual considerando que trata-se 

de cartão de crédito, somente cobrado se utilizado. Quanto ao pedido de 

repetição de indébito, em face do encargo aqui dirimido deverá ser 

efetivado de forma simples e atualizada, comprovando 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, salvo se atender o que foi aqui dirimido. 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 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. 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 no negócio jurídico 

realizado entre as partes através do Termo de Adesão – Empréstimo 

Pessoal e Cartão – n.º da adesão empréstimo: 00820710782 / n.º da 

adesão cartão: 08207107825 (id. Núm. 23006295 - Pág. 1) os juros 

remuneratórios sejam de 1,59% ao mês desde o início do pagamento 

mínimo do cartão de crédito. Concedo a tutela de urgência para determinar 

que até a adequação do contrato como aqui dirimido deve ser procedida à 

suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se o desconto 

for como decidido. 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, nada sendo requerido, arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022879-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))
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MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON CATARINO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA INTIMO A PARTE AUTORA PARA, PAGAR A 

GUIA DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032220-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

RB PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024748-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU VERAS DE SOUSA (EXECUTADO)

VERAS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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 Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037084-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE BORGE DE MORAES (REQUERIDO)

 

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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011957-79.2017.8.11.0041

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:

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

 

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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017184-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR RAPHAEL DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERIDO)

 

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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009977-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MOURA (EXECUTADO)

 

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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003356-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILIO ALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024510-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCUDERIA VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES (EXECUTADO)

ANDREA CRISTINA DOS SANTOS FROES (EXECUTADO)

 

Certifico que, após diligências realizadas, nao foi possível proceder a 

CITAÇÃO da parte requerida SCUDERIA VEÍCULOS LTDA ME, MARCOS 

VINICIUS DO AMARAL FROES e ANDREA CRISTINA DOS SANTOS FROES, 

tendo em vista, nao ter tido êxito em localizar representante legal da 

requerida, e os demais requeridos; encontrando o imóvel fechado ( com 

placa de aluga-se ); faço a devolução do mandado para os devidos fins. 

SELMA TEIXEIRA - Oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019046-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER SILVA PROENCA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035389-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR - ME (REQUERIDO)
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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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019033-91.2016.8.11.0041

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:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (REU)

COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA (REU)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018952-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR TAVARES DA SILVA FEDERICI (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006900-46.2018.8.11.0041

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:

HENRIQUE LONGUINHO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001799-28.2018.8.11.0041

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:

LUIS CESAR KAWASAKI (REU)

 

Intimo a parte autora, no prazo legal, para apresentar impugnação ao 

embargos

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016325-68.2016.8.11.0041

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:

WESCLEY GOMES LONGO (EXECUTADO)

 

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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041185-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVEIRA NETO (REQUERIDO)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006823-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Egrégio TJ/MT, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1029703-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Egrégio TJ/MT, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022889-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELICE SANTANA (REQUERIDO)

 

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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024403-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

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

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR ARRUDA DA SILVA (EXECUTADO)

EDEMAR A. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre correspondência devolvida.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012040-95.2017.8.11.0041

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:

APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006026-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO KORMANN ALEXANDRE (EXECUTADO)

 

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 Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044052-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

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:

VAILTON SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 

DIAS MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR BENEDITO DE AQUINO (REU)

 

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 Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005442-91.2018.8.11.0041

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:

WANDER DUARTE E SOUZA (REU)

BRASIL COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI - EPP (REU)

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (REU)

ADRIANA LUCIA DUARTE BATISTA LANDOLFI (REU)

 

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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002378-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES GOMES (EXECUTADO)

F. A. GOMES COMERCIO (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012521-58.2017.8.11.0041

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:

MSGD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

MARIANGELA SCHORR GUGELMIN DORILEO (REU)

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1049523 Nr: 46167-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 Vistos etc.

Proceda-se o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via BACENJUD 

conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 835, I, § 1º, 

c. c. art. 854, todos do NCPC.

Em atenção ao disposto no § 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007-CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que venha a resposta das 

instituições financeiras, por meio do Banco Central, referente à minuta de 

ordem judicial de bloqueio de valor protocolada.

Com efeito, ressalto que sobreveio resposta segundo os termos do 

extrato “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” emitido 

pelo Sistema Bacen Jud 2.0, cujas informações ali consolidadas dão conta 

de que a tentativa de indisponibilidade de ativos financeiros obteve êxito 

apenas parcialmente.

Assim, ainda que parcialmente positiva a indisponibilidade de ativos 

financeiros, com fulcro no § 2º do art. 854 do CPC, intime-se a parte 

Executada por meio do seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, a 

fim de, em cinco (5) dias (§3º), arguir em face dos valores 

indisponibilizados, mediante comprovação das situações previstas nos 

incisos I e II do § 3º mesmo dispositivo legal ora referido.

Quedando-se inerte a parte Executada ou rejeitada a sua manifestação 

referente a qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, desde logo 

converta-se em penhora a indisponibilidade dos ativos pecuniários, 

independente de lavratura de termo, bem como a sua transferência à 

conta judicial, conforme dispõe o § 5º.

Feita a conversão referida no parágrafo anterior, com fulcro no art. 841 

“caput” e § 1º, do NCPC, intime-se a parte Executada por meio do seu 

patrono.

Intimem-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 737693 Nr: 34209-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE PANG MARTIM LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Inicialmente, DEFIRO o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via 

BACENJUD conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 

835, I, § 1º, c. c. art. 854, todos do NCPC.

Em atenção ao disposto no § 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que venha a resposta das 

instituições financeiras, por meio do Banco Central, referente à minuta de 

ordem judicial de bloqueio de valor protocolada.

Com efeito, ressalto que sobreveio resposta segundo os termos do 

extrato “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” emitido 

pelo Sistema Bacen Jud 2.0, cujas informações ali consolidadas dão conta 

de que a tentativa de indisponibilidade de ativos financeiros NÃO obteve 

êxito, haja vista que o valor pecuniário encontrado foi tão irrisório – 

levando em conta o total do débito consignado na minuta de bloqueio – que 

certamente o produto ora encontrado será absorvido pelo pagamento das 

custas e despesas processuais da presente execução.

Assim, com fulcro no art. 836 do NCPC determino o imediato cancelamento 

da indisponibilidade reputada de valor ínfimo, em analogia ao que leciona o 

§ 1º do art. 854, do mesmo Codex.

Desta forma, levando-se em consideração que a ordem de 

indisponibilidade de ativos financeiros foi de valor insignificante frente ao 

montante do débito, portanto, negativa, desde já INTIMO a parte Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste despacho, 

se manifestar nos autos indicando bens de propriedade da parte 

Executada, passíveis de penhora, livres e desembaraçados, sendo tantos 

quantos bastem para garantir o valor do débito.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 783332 Nr: 37027-91.2012.811.0041

 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): BABYLAND COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO F. 

TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 Vistos etc.

Proceda-se o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via BACENJUD 

conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 835, I, § 1º, 

c. c. art. 854, todos do NCPC.

Em atenção ao disposto no § 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007-CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que venha a resposta das 

instituições financeiras, por meio do Banco Central, referente à minuta de 

ordem judicial de bloqueio de valor protocolada.

Com efeito, ressalto que sobreveio resposta segundo os termos do 

extrato “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” emitido 

pelo Sistema Bacen Jud 2.0, cujas informações ali consolidadas dão conta 

de que a tentativa de indisponibilidade de ativos financeiros obteve êxito 

apenas parcialmente.

Assim, ainda que parcialmente positiva a indisponibilidade de ativos 

financeiros, com fulcro no § 2º do art. 854 do CPC, intime-se a parte 

Executada por meio do seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, a 

fim de, em cinco (5) dias (§3º), arguir em face dos valores 

indisponibilizados, mediante comprovação das situações previstas nos 

incisos I e II do § 3º mesmo dispositivo legal ora referido.

Quedando-se inerte a parte Executada ou rejeitada a sua manifestação 

referente a qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, desde logo 

converta-se em penhora a indisponibilidade dos ativos pecuniários, 

independente de lavratura de termo, bem como a sua transferência à 

conta judicial, conforme dispõe o § 5º.

Feita a conversão referida no parágrafo anterior, com fulcro no art. 841 

“caput” e § 1º, do NCPC, intime-se a parte Executada por meio do seu 

patrono.

Intimem-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 73751 Nr: 5271-50.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSE DE MATTOS, DENISE VIDIGAL DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1585-A/MT, LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA - 

OAB:7854-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - 

OAB:5258/MT

 Vistos.

Considerando que fora realizada a penhora do imóvel de propriedade dos 

Executados, conforme Termo de Penhora de fls.216 e cópia da matrícula 

acostada às fls. 224, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do referido bem.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no prazo de 

quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 141556 Nr: 26019-35.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:OAB/MT 1.895, 

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13.655

 Diante da restrição via Renajud sobre o veiculo Toyota Corolla Altis20FX, 

Placa NTY–3136, de propriedade do Executado Walter Tapias Tettila, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido bem.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 853679 Nr: 56329-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVAL RODRIGO ARRUDA MACIEL, 

FRANCISCO GONÇALVES JÚNIOR, ESTEVINA JOSEFA DE ALMEIDA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONÇALVES - OAB:17574/MT

 Diante da restrição via Renajud sobre o veículo Fiat Uno S, Placa JYS 

8311–3136, de propriedade do Executado Fracisco Gonaçalves Junior, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido bem.

Indefiro o pedido de penhora do veículo Toyota Hilux CS 4X4 por ora, ao 

considerar o valor do débito executado (R$ 8.415,78).

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 864232 Nr: 4997-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE DE ECONOMIA 

MISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRM COMERCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES, MÁRCIA REGINA MADEIROS, MARCELO BOTELHO 

MERTHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT, JOAO CARLOS VAZ CURVO - OAB:MT4715

 Diante da restrição via Renajud sobre o veiculo Fiat Fiorino 1.0, Placa JYG 

–6329, de propriedade do Executado Marcelo Botelho Merthan, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação do referido bem.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 775918 Nr: 29197-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES 

LTDA EPP, LEANDRO CAMPOS PODOLAN, VALDIRENE ALVES 

BERTULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que fora realizada a penhora do imóvel de propriedade do 

Executado, conforme Termo de Penhora de fls. 184 e cópia da matrícula 

do imóvel penhorado acostada às fls.193/196, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação do referido bem.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no prazo de 

quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 341624 Nr: 11935-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

SERV PÚB. EST. DO PODER EXEC. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAÍAS RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a petição encartada às fls. 169, determino a Restrição de 

transferência e licenciamento, via RENAJUD, sobre o veículo indicado às 

fls. 142, de propriedade da parte Executada.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1099510 Nr: 10386-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o bem imóvel indicado à penhora pelo Exequente (fls.120), 

bem como a constatação de que não se trata de bem de família, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação do bem indicado (matrícula n. 

54.686), nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 1.053 e ss. da 

CNGC .

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a penhora e a avaliação 

no prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 824688 Nr: 30733-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIARIO DE MATO GROSSO, CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, FABIO YEGROS PEREIRA - OAB:8.574

 Vistos.

Considerando que fora realizada a penhora do imóvel de propriedade do 

Executado, conforme Termo de Penhora de fls.227 e cópia da matrícula do 

imóvel penhorado acostada às fls. 236, EXPEÇA-SE mandado de avaliação 

do referido bem.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no prazo de 

quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1051321 Nr: 47100-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUCAMPO AGROINSDUSTRIAL LTDA., 

ANA LÚCIA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que fora realizada a penhora do imóvel de propriedade do 

Executado, conforme Termo de Penhora de fls.91 e cópia da matrícula do 

imóvel penhorado acostada às fls.104/109, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação do referido bem.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no prazo de 

quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 951707 Nr: 760-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO LIMA CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec. Lei n.º 911/69, determino a inclusão 

da Restrição de transferência, via RENAJUD, sobre o veículo indicado às 

fls.95, de propriedade da parte Executada, bem como, a expedição de 

mandado de penhora, avaliação e intimação para o mesmo.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1118718 Nr: 18204-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO FERNANDES DOS SANTOS SILVA

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando os bens imóveis indicados à penhora pelo Exequente 

(fls.74/79) EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação dos referidos 

bens imóveis (matrículas n.84.255 e n. 86.203), nos termos dos arts. 838, 

841 e 842 do CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a penhora e a avaliação 

no prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1049590 Nr: 46210-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO CALHÃO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONNY ALMEIDA PASSARELLI - 

OAB:16003/E, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624

 Diante da petição de fls. 147, cumpra-se a decisão de fls. 142/142-v, que 

determinou a penhora das quotas de participação que os Executados 

Tiago Viana de Arruda e José Augusto Calhão Barini possuem da empresa 

Autora Distribuidora de concreto e serviço – CNPJ 13.654.855/0001-88, 

bem como que o oficial de justiça proceda a penhora dos valores 

depositados na previdência privada do executado Tiago Viana de Arruda.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre no prazo de quinze (15) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 813614 Nr: 20085-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, JOÃO 

MATHIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec. Lei n.º 911/69, determino a inclusão 

da Restrição de transferência, via RENAJUD, sobre os veículos indicados 

às fls. 130/133, de propriedade da parte Executada, bem como, a 

expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação para os 

mesmos.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 241432 Nr: 9981-40.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MORRO GRANDE LTDA., 

ANTÔNIO HENRIQUE NOGUEIRA CARUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o bem imóvel indicado pelo Exequente, EXPEÇA-SE CARTA 

PRECATÓRIA para a comarca de PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, 

objetivando a penhora e avaliação do imóvel descrito nas fls. 178/179, nos 

termos dos artigos 838, 841 e 842 do CPC, c/c artigo 1.053 e seguintes da 

CNGC.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a penhora e a avaliação 

no prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26652 Nr: 3960-63.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMI ROBERTO PARISENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/O

 Considerando que a decisão retro não foi encaminhada para publicação, 

encaminho os autos para regularização do ato Isto posto, e por vislumbrar 

que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o mérito e 

matérias já decididas, rejeito-os.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 142513 Nr: 27152-15.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACINA EVANGELISTA SOARES, KEILA 

APARECIDA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Diante da certidão de fls. 254, e ao considerar que a parte Exequente 

efetuou o o recolhimento da guia de diligência do oficial de justiça 

conforme comprovantes de fls. 265/266, expeça-se novo mandado de 

penhora, avaliação e intimação do bens imóveis indicados pela parte 

Exequente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

No tocante ao pedido de penhora dos móveis que guarnecem a residência 

da executada Sra. Keila Aparecida Teodoro, postergo sua análise para 

momento posterior a avaliação dos bens imóveis a serem penhorados.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 333939 Nr: 4595-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT, RUI EDUARDO SANO LAURINDO - OAB:10128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, THAÍS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/OAB-MT

 .Ante ao exposto, DEFIRO o pedido de fls.266/267, determinando a 

intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos planilha atualizada do valor da dívida.Em seguida, OFICIE-SE as 

operados de cartão de cartão de crédito mencionadas à fl. 267, 

determinando a penhora no percentual de 10% (dez por cento), sobre 
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créditos que, por ventura, a devedora tenha a receber, até a satisfação 

da dívida.Consigno que, o valor ocasionalmente penhorado deverá ser 

depositado junto ao Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça deste Estado, sendo vinculado a este feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 882765 Nr: 18400-68.2014.811.0041

 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): MULTIFORMAS COMERCIO DE MODA LTDA- 

ME, JAMIL SALAH AYOUB, ROSELI BONATTO CELANT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:5344/MT, JOZAIRA GUEDES - OAB:6948 MT

 Diante da restrição via Renajud sobre os veículos VW/GOL 1.6 Power, 

placa BEX1022 e Disnautica Tra Lanch 1, placa JZY3263, de propriedade 

dos Executados Multiformas Comercio de Moda Ltda – Me e Kamil Salah 

Ayoub, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos referidos bens.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Por outro lado, no tocante ao pleito de fls. 174, determino a intimação da 

parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, apresente nos autos, 

certidão atualizada das matrículas dos imóveis que pretende que sejam 

penhorados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 762600 Nr: 15135-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS DE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAGA PORTO SEGURO LTDA ME, ARNALDO 

BIANCHI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 

- OAB:53612 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 130/131 e determino a expedição de novo mandado 

de penhora, avaliação e intimação do bem imóvel indicados pela parte 

Exequente ( Lote 75, Gleba Sucuri, com 9,0413 hectares, com limites e 

confrontações ao norte com os lotes 65,51,60 e 74, ao este com os lotes 

74 e 73, ao sul com a margem esquerda do Rio Cuiabá e a Oeste com o 

lote 65, conforme consta na matrícula nº 76.039).

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 457332 Nr: 27664-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR VEICULOS E TRANSPORTES LTDA, 

RUBENS ALEXANDRE DE JESUS

 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:

 Vistos.

Não logrando êxito em localizar bens passiveis de penhora de propriedade 

dos Executados, nos termos do art. 866, do CPC/2015, acolho o pedido do 

Exequente e determino que se expeça MANDADO DE PENHORA DO 

FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA, até o limite de 30% do 

faturamento, a fim de saldar o débito exequendo no valor R$ 70.956,23.

Nomeio para atuar como Administrador-depositário o Administrador da 

própria empresa Excetuada, o qual deve ser intimado da penhora e para 

prestar contas mensalmente, entregando em Juízo às quantias recebidas 

(limite de 30% do faturamento), com os respectivos balancetes mensais (§ 

2º do art. 866, do CPC/2015).

 Considerando que os Devedores não constituíram advogados nos autos, 

serão intimados da penhora via postal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 761276 Nr: 13728-85.2012.811.0041

 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): C F BRASIL VIEIRA E CIA LTDA - ME, 

SUZILENE ARAGÃO CARVALHO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, DEFIRO o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via 

BACENJUD conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 

835, I, § 1º, c. c. art. 854, todos do NCPC.

Em atenção ao disposto no § 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que venha a resposta das 

instituições financeiras, por meio do Banco Central, referente à minuta de 

ordem judicial de bloqueio de valor protocolada.

Com efeito, ressalto que sobreveio resposta segundo os termos do 

extrato “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” emitido 

pelo Sistema Bacen Jud 2.0, cujas informações ali consolidadas dão conta 

de que a tentativa de indisponibilidade de ativos financeiros NÃO obteve 

êxito, haja vista que o valor pecuniário encontrado foi tão irrisório – 

levando em conta o total do débito consignado na minuta de bloqueio – que 

certamente o produto ora encontrado será absorvido pelo pagamento das 

custas e despesas processuais da presente execução.

Assim, com fulcro no art. 836 do NCPC determino o imediato cancelamento 

da indisponibilidade reputada de valor ínfimo, em analogia ao que leciona o 

§ 1º do art. 854, do mesmo Codex.

Desta forma, levando-se em consideração que a ordem de 

indisponibilidade de ativos financeiros foi de valor insignificante frente ao 

montante do débito, portanto, negativa, desde já INTIMO a parte Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste despacho, 

se manifestar nos autos indicando bens de propriedade da parte 

Executada, passíveis de penhora, livres e desembaraçados, sendo tantos 

quantos bastem para garantir o valor do débito.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 762583 Nr: 15117-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT SICRED SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ALVES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, DEFIRO o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via 

BACENJUD conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 

835, I, § 1º, c. c. art. 854, todos do NCPC.

Em atenção ao disposto no § 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que venha a resposta das 

instituições financeiras, por meio do Banco Central, referente à minuta de 

ordem judicial de bloqueio de valor protocolada.

Com efeito, ressalto que sobreveio resposta segundo os termos do 

extrato “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” emitido 

pelo Sistema Bacen Jud 2.0, cujas informações ali consolidadas dão conta 

de que a tentativa de indisponibilidade de ativos financeiros NÃO obteve 

êxito, haja vista que o valor pecuniário encontrado foi tão irrisório – 

levando em conta o total do débito consignado na minuta de bloqueio – que 

certamente o produto ora encontrado será absorvido pelo pagamento das 
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custas e despesas processuais da presente execução.

Assim, com fulcro no art. 836 do NCPC determino o imediato cancelamento 

da indisponibilidade reputada de valor ínfimo, em analogia ao que leciona o 

§ 1º do art. 854, do mesmo Codex.

Desta forma, levando-se em consideração que a ordem de 

indisponibilidade de ativos financeiros foi de valor insignificante frente ao 

montante do débito, portanto, negativa, desde já INTIMO a parte Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste despacho, 

se manifestar nos autos indicando bens de propriedade da parte 

Executada, passíveis de penhora, livres e desembaraçados, sendo tantos 

quantos bastem para garantir o valor do débito.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 795213 Nr: 1543-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLÁUDIO LUKSCHAL ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Inicialmente, DEFIRO o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via 

BACENJUD conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 

835, I, § 1º, c. c. art. 854, todos do NCPC.

Em atenção ao disposto no § 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que venha a resposta das 

instituições financeiras, por meio do Banco Central, referente à minuta de 

ordem judicial de bloqueio de valor protocolada.

Com efeito, ressalto que sobreveio resposta segundo os termos do 

extrato “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” emitido 

pelo Sistema Bacen Jud 2.0, cujas informações ali consolidadas dão conta 

de que a tentativa de indisponibilidade de ativos financeiros NÃO obteve 

êxito, haja vista que o valor pecuniário encontrado foi tão irrisório – 

levando em conta o total do débito consignado na minuta de bloqueio – que 

certamente o produto ora encontrado será absorvido pelo pagamento das 

custas e despesas processuais da presente execução.

Assim, com fulcro no art. 836 do NCPC determino o imediato cancelamento 

da indisponibilidade reputada de valor ínfimo, em analogia ao que leciona o 

§ 1º do art. 854, do mesmo Codex.

Desta forma, levando-se em consideração que a ordem de 

indisponibilidade de ativos financeiros foi de valor insignificante frente ao 

montante do débito, portanto, negativa, desde já INTIMO a parte Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste despacho, 

se manifestar nos autos indicando bens de propriedade da parte 

Executada, passíveis de penhora, livres e desembaraçados, sendo tantos 

quantos bastem para garantir o valor do débito.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 865390 Nr: 5916-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 11.546-A, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Proceda-se o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via BACENJUD 

conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 835, I, § 1º, 

c. c. art. 854, todos do NCPC.

Em atenção ao disposto no § 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007-CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que venha a resposta das 

instituições financeiras, por meio do Banco Central, referente à minuta de 

ordem judicial de bloqueio de valor protocolada.

Com efeito, ressalto que sobreveio resposta segundo os termos do 

extrato “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” emitido 

pelo Sistema Bacen Jud 2.0, cujas informações ali consolidadas dão conta 

de que a tentativa de indisponibilidade de ativos financeiros obteve êxito 

apenas parcialmente.

Assim, ainda que parcialmente positiva a indisponibilidade de ativos 

financeiros, com fulcro no § 2º do art. 854 do CPC, intime-se a parte 

Executada por meio do seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, a 

fim de, em cinco (5) dias (§3º), arguir em face dos valores 

indisponibilizados, mediante comprovação das situações previstas nos 

incisos I e II do § 3º mesmo dispositivo legal ora referido.

Quedando-se inerte a parte Executada ou rejeitada a sua manifestação 

referente a qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, desde logo 

converta-se em penhora a indisponibilidade dos ativos pecuniários, 

independente de lavratura de termo, bem como a sua transferência à 

conta judicial, conforme dispõe o § 5º.

Feita a conversão referida no parágrafo anterior, com fulcro no art. 841 

“caput” e § 1º, do NCPC, intime-se a parte Executada por meio do seu 

patrono.

Intimem-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 869577 Nr: 9234-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAULLIO DE SIQUEIRA PINTO, LEILIANE DOS SANTOS 

NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAYI FINANCIAMENTOS, HSBC BANK 

BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA BARBOSA - 

OAB:GO/ 29.305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627A, SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - 

OAB:10587-MT

 Vistos etc.

Proceda-se o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via BACENJUD 

conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 835, I, § 1º, 

c. c. art. 854, todos do NCPC.

Em atenção ao disposto no § 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007-CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que venha a resposta das 

instituições financeiras, por meio do Banco Central, referente à minuta de 

ordem judicial de bloqueio de valor protocolada.

Em sendo positiva a indisponibilidade de ativos financeiros, com fulcro no 

§ 2º do art. 854 do CPC, intime-se a parte Executada por meio do seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, a fim de, em cinco (5) dias 

(§3º), arguir em face dos valores indisponibilizados, mediante 

comprovação das situações previstas nos incisos I e II do § 3º mesmo 

dispositivo legal ora referido.

Havendo eventual indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, desde 

já determino o seu cancelamento/desbloqueio, conforme dispõe o § 1º do 

art. 854, do mesmo Codex processual.

Quedando-se inerte a parte Executada ou rejeitada a sua manifestação 

referente a qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, desde logo 

converta-se em penhora a indisponibilidade dos ativos pecuniários, 

independente de lavratura de termo, bem como a sua transferência à 

conta judicial, conforme dispõe o § 5º.

Feita a conversão referida no parágrafo anterior, com fulcro no art. 841 

“caput” e § 1º, do NCPC, intime-se a parte Executada por meio do seu 

patrono.

Intimem-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 343782 Nr: 13975-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TEOFREDO DOS SANTOS, 

ALMERIDNO DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO DOS SANTOS - 

OAB:3910 MT

 Vistos etc.

Inicialmente, DEFIRO o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via 

BACENJUD conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 

835, I, § 1º, c. c. art. 854, todos do NCPC.

Em atenção ao disposto no § 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que venha a resposta das 

instituições financeiras, por meio do Banco Central, referente à minuta de 

ordem judicial de bloqueio de valor protocolada.

Com efeito, ressalto que sobreveio resposta segundo os termos do 

extrato “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” emitido 

pelo Sistema Bacen Jud 2.0, cujas informações ali consolidadas dão conta 

de que a tentativa de indisponibilidade de ativos financeiros NÃO obteve 

êxito, haja vista que o valor pecuniário encontrado foi tão irrisório – 

levando em conta o total do débito consignado na minuta de bloqueio – que 

certamente o produto ora encontrado será absorvido pelo pagamento das 

custas e despesas processuais da presente execução.

Assim, com fulcro no art. 836 do NCPC determino o imediato cancelamento 

da indisponibilidade reputada de valor ínfimo, em analogia ao que leciona o 

§ 1º do art. 854, do mesmo Codex.

Desta forma, levando-se em consideração que a ordem de 

indisponibilidade de ativos financeiros foi de valor insignificante frente ao 

montante do débito, portanto, negativa, desde já INTIMO a parte Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste despacho, 

se manifestar nos autos indicando bens de propriedade da parte 

Executada, passíveis de penhora, livres e desembaraçados, sendo tantos 

quantos bastem para garantir o valor do débito.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 919016 Nr: 42766-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, DEFIRO o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via 

BACENJUD conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 

835, I, § 1º, c. c. art. 854, todos do NCPC.

Em atenção ao disposto no § 2º do art. 1º do Provimento n. 04/2007 - CGJ, 

permaneçam os autos no gabinete até que venha a resposta das 

instituições financeiras, por meio do Banco Central, referente à minuta de 

ordem judicial de bloqueio de valor protocolada.

Com efeito, ressalto que sobreveio resposta segundo os termos do 

extrato “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” emitido 

pelo Sistema Bacen Jud 2.0, cujas informações ali consolidadas dão conta 

de que a tentativa de indisponibilidade de ativos financeiros NÃO obteve 

êxito, haja vista que o valor pecuniário encontrado foi tão irrisório – 

levando em conta o total do débito consignado na minuta de bloqueio – que 

certamente o produto ora encontrado será absorvido pelo pagamento das 

custas e despesas processuais da presente execução.

Assim, com fulcro no art. 836 do NCPC determino o imediato cancelamento 

da indisponibilidade reputada de valor ínfimo, em analogia ao que leciona o 

§ 1º do art. 854, do mesmo Codex.

Desta forma, levando-se em consideração que a ordem de 

indisponibilidade de ativos financeiros foi de valor insignificante frente ao 

montante do débito, portanto, negativa, desde já INTIMO a parte Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste despacho, 

se manifestar nos autos indicando bens de propriedade da parte 

Executada, passíveis de penhora, livres e desembaraçados, sendo tantos 

quantos bastem para garantir o valor do débito.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016102-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. DA SILVA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016102-13.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

concessão de prazo de Id 27637819. Com efeito, já transcorreu prazo 

superior ao postulado. II - Diante da notícia de descumprimento do acordo 

de Id 27637819, intime-se o requerente para trazer aos autos o extrato 

atualizado da dívida, abatendo-se os valores pagos pela requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias. III - Ademais, intime-se o requerente, para adotar 

medidas visando o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, § 1º CPC, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 05 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: 1000683-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTINS LEAO (EXECUTADO)

M. MARTINS LEAO COMERCIO - 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: 1000683-84.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados 

pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para 

tanto, procedo à consulta: - M Martins Leao Comercio ME - CNPJ nº 

06.274.016/0001-79. - Marcelo Martins Leão - CPF nº 971.816.091-49. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 31 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054806-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE JESUS COELHO SANTOS (EXECUTADO)

CONSTRUCIL CONSTRUCOES CIVIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE GOGOLEVSKY FILHO OAB - MT12031/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1054806-95.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Desentranhe-se os Embargos à Execução de Id 27570248, entregando-os 

ao patrono da embargante, mediante recibo/certidão nos autos, para o 

qual concedo o prazo de 03 (três) dias para o regular cumprimento do 

contido no artigo 914, §1º do CPC. 2. Defiro a emenda à inicial com o 

devido pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, Id 27487121 – 

pág. 3. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. 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. 7. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 8. Intime-se o exequente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do 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, 

19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054806-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE JESUS COELHO SANTOS (EXECUTADO)

CONSTRUCIL CONSTRUCOES CIVIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE GOGOLEVSKY FILHO OAB - MT12031/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial de acordo com a tabela 

de diligências contida no site do SINDOJUS, procedendo o deposito da 

diligência 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 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004257-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO 

(REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004257-47.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004367-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. A. DA CUNHA & CIA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004367-46.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 05 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: 1004731-18.2020.8.11.0041

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:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004731-18.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se 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. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017453-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL MASCIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-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. 

1017453-89.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Certidão de trânsito 

em julgado junto ao ID 21607700. Proceda-se à alteração na capa dos 

autos, bem como no sistema Apolo, fazendo constar como Ação em fase 

de Cumprimento de Sentença. II – Intime-se as partes pessoalmente (via 

postal, com AR), e seus patronos via imprensa, para darem andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, posto que o Código prevê que o credor 

requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena 

de arquivamento da demanda. Cumpra-se. A/Cuiabá, 05 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
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Processo Número: 1018788-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-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: 1018788-80.2016.8.11.0041. Vistos etc. Diante dos argumentos 

do douto perito avaliador, constantes da petição de Id 26560303, defiro o 

pedido relativo à ordem de arrombamento. Ressalto que o deferimento do 

arrombamento se deu com base, por analogia, no artigo 846, §§1º e 2º do 

Código de Processo Civil. Anoto que já foi deferido pelo Juízo na decisão 

de Id 25899929, a utilização de reforço policial para cumprimento da 

perícia determinada. Enfatizo ao expert que lavre de tudo auto 

circunstanciado, desde a necessidade do arrombamento, anotando o que 

encontrar, bem como, descrevendo a situação do imóvel, procedendo-se 

a avaliação do bem penhorado, com especificação de valor de mercado, 

existência de benfeitorias e constatação sobre ocupação do referido, que 

caso esteja ocupado, esclareça a que título ocupa o imóvel, fazendo-se a 

necessária constatação. Determino ainda que após a verificação do 

imóvel proceda à restituição do cadeado ou corrente, ao status quo ante, 

retornando à forma em que foi encontrado. Realizada a perícia, 

proceda-se à intimação das partes para manifestar, no prazo legal. Em 

seguida, expeça-se o alvará do remanescente ao perito. Após, 

venham-me os autos conclusos para análise do pedido constante do Id 

22508477. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 05 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: 1033513-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARCELLO DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-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. 

1033513-06.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Aguarde-se na 

Secretaria o trânsito em julgado da Sentença proferida nos autos apensos 

da Ação de Busca e Apreensão n. 38934-09.2009 (código 407668), posto 

que foram analisados pedidos contrapostos do ali requerido (aqui 

requerente), sendo prejudicial ao prosseguimento e julgamento deste feito. 

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017453-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL MASCIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-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. 

1017453-89.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Certidão de trânsito 

em julgado junto ao ID 21607700. Proceda-se à alteração na capa dos 

autos, bem como no sistema Apolo, fazendo constar como Ação em fase 

de Cumprimento de Sentença. II – Intime-se as partes pessoalmente (via 

postal, com AR), e seus patronos via imprensa, para darem andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, posto que o Código prevê que o credor 

requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena 

de arquivamento da demanda. Cumpra-se. A/Cuiabá, 05 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017453-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL MASCIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-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. 

1017453-89.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Certidão de trânsito 

em julgado junto ao ID 21607700. Proceda-se à alteração na capa dos 

autos, bem como no sistema Apolo, fazendo constar como Ação em fase 

de Cumprimento de Sentença. II – Intime-se as partes pessoalmente (via 

postal, com AR), e seus patronos via imprensa, para darem andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, posto que o Código prevê que o credor 

requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena 

de arquivamento da demanda. Cumpra-se. A/Cuiabá, 05 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017453-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL MASCIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-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. 

1017453-89.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Certidão de trânsito 

em julgado junto ao ID 21607700. Proceda-se à alteração na capa dos 

autos, bem como no sistema Apolo, fazendo constar como Ação em fase 

de Cumprimento de Sentença. II – Intime-se as partes pessoalmente (via 
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postal, com AR), e seus patronos via imprensa, para darem andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, posto que o Código prevê que o credor 

requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena 

de arquivamento da demanda. Cumpra-se. A/Cuiabá, 05 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017453-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL MASCIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-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. 

1017453-89.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Certidão de trânsito 

em julgado junto ao ID 21607700. Proceda-se à alteração na capa dos 

autos, bem como no sistema Apolo, fazendo constar como Ação em fase 

de Cumprimento de Sentença. II – Intime-se as partes pessoalmente (via 

postal, com AR), e seus patronos via imprensa, para darem andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, posto que o Código prevê que o credor 

requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena 

de arquivamento da demanda. Cumpra-se. A/Cuiabá, 05 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017453-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL MASCIMIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-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. 

1017453-89.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Certidão de trânsito 

em julgado junto ao ID 21607700. Proceda-se à alteração na capa dos 

autos, bem como no sistema Apolo, fazendo constar como Ação em fase 

de Cumprimento de Sentença. II – Intime-se as partes pessoalmente (via 

postal, com AR), e seus patronos via imprensa, para darem andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, posto que o Código prevê que o credor 

requererá o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524, instruindo o 

pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sob pena 

de arquivamento da demanda. Cumpra-se. A/Cuiabá, 05 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466766 Nr: 33867-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR AUTOMÓVEIS MULTIMARCA LTDA, 

BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICH DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, 

KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER - OAB:27.425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ 

JORDÃO - OAB:OAB/MT 11.657, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para:

 1 – intimar a advogada KEMMILY AIRES SIRQUEIRA GUESSER, OAB/MT 

27.425/O, para que no prazo improrrogável de 03 (três) dias, devolva os 

autos sob pena da busca e apreensão.

 2 - Se intimado e não devolver será expedido mandado de busca e 

apreensão e comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados 

do Brasil, para instauração de procedimento disciplinar e imposição da 

multa, artigo 234, § 3º, do CPC.

3 - Neste caso haverá aplicação da sanção contida no item 2.4.9.3 do art. 

1º do Provimento 41/2012-CGJ do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832815 Nr: 38379-50.2013.811.0041

 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: DOMENICIO MADEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619, JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:16456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FISCHER 

CAVALCANTE - OAB:16.074, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 CERTIFICO que, a sentença de fls. 112/116 foi publicada no DJE, porém 

nesta publicação não constou o nome atual do advogado da parte autora, 

assim, o nome foi devidamente cadastrado no Sistema Apolo e remeto 

para nova publicação do resumo da r. sentença para INTIMAR A PARTE 

AUTORA: DISPOSITIVO. Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação nos 

termos do artigo 487, I do CPC, afasto os pedidos do requerente nos 

termos da fundamentação acima expendida, mantenho o contrato 

inalterado e, de consequência, condeno o requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em 

conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso 

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 devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 29068 Nr: 1937-47.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANEFLEX ESTOFADOS DA AMAZÔNIA 

LTDA, VANDERLEI ALVES DA SILVA, NORIVALDO MOREIRA DA SILVA, 

EDIVALDO ALVES DA SILVA, ANTONIO ODAIR DA SILVA

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

OAB:3.162/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEM NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO 

TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMÍNIO SANCHES FILHO - 

OAB:128.050-SP

 Vistos etc.I – Defiro o pedido do exequente, desentranhe-se a petição de 

fls. 976/1018 (protocolo 1389811), entregando-a ao seu subscritor.II – 

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 
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o pedido de penhora on-line constante de fls. 970 e 1019/1020 do 

exequente Banco do Brasil S/A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91 e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

julho/2019 - R$ 2.496.813,76 (dois milhões quatrocentos e noventa e seis 

mil oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos), que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencente aos executados: 

Vaneflex Estofados da Amazonia Ltda, CNPJ n. 36.918.340/00001-43; 

Vanderlei Alves da Silva - CPF n. 005.213.148-36; Norivaldo Moreira da 

Silva - CPF n. 974.067.918-87, Edivaldo Alves da Silva CPF 

n.038.832.968-80 e Antônio Odair da Silva - CPF n. 037.054-828-07, 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.(...) 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):

 Cod. Proc.: 1142354 Nr: 28450-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SERGIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:OAB/SP 168.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, a sentença de fl. 146 foi publicada no DJE, porém nesta 

publicação não constou o nome atual do advogado da parte autora, assim, 

o nome foi devidamente cadastrado no Sistema Apolo e remeto para nova 

publicação: Vistos etc. Banco Volkswagen S/A propôs Ação de Busca e 

Apreensão, em face de Rodrigo Sergio Silva, no entanto, requereu à fl. 

143, 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 (RENAJUD), tendo em vista, não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles 

órgãos. No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de fl. 143, 

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. Custas remanescentes, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1081287 Nr: 2173-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCEL VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) 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 CPC, 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. 63/64 do 

exequente Ricardo Neves Costa, CPF nº 137.285.858-07, 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 

setebro/2019 - R$ 3.481,19 (...), já inclusos a multa de 10% (dez por 

cento) e honorários advocatícios do cumprimento de sentença de 10% 

(dez por cento), estes dois consoante artigo 523, §1º, do CPC, pelo não 

pagamento voluntário, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencente ao executado: Marcel Vicente da Silva, CPF n. 

986.193.061-20, 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. (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. 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 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, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001147-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDA APARECIDA COSTA DE AMORIM (EXECUTADO)

MARLI GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

INFORCENTER COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME 

(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: 1001147-45.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro nas contas dos executados, 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: 

- Inforcenter Comércio de Informática e Papelaria Ltda. - ME CNPJ: 

00.100.136/0001-73 - Esmeralda Aparecida Costa de Amorim CPF: 

909.791.681-04 - Marli Gomes dos Santos - CPF: 274.038.071-20 II – 

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema Renajud, bem ainda, promover ao andamento do feito, 

no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

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: 1002646-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENIA LAURA FERNANDES ORMOND (EXECUTADO)

EWERTON THIAGO ORMOND FERREIRA 01539178145 (EXECUTADO)

EWERTON THIAGO ORMOND FERREIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002646-64.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Devidamente citados para o pagamento do débito, os executados não 

pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 

836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução. 

Assim sendo, defiro o pedido de penhora on-line constante de Id 

22606577 do exequente Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso 

S/A – MT Fomento, CNPJ nº 06.284.531/0001-30, 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 agosto/2019 

- R$ 39.843,80 (trinta e nove mil e oitocentos e quarenta e três reais e 

oitenta centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos executados: Ewerton Thiago Ormond 

Ferreira, CNPJ n. 15.100.294/0001-09; Ewerton Thiago Ormond Ferreira, 

CPF N. 015.391.781-45 e Aldenia Laura Fernandes Ormond, CPF n. 

006.828.001-71, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz 

parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo 

Banco Central. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência das 

penhoras formalizadas, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 30 de janeiro 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: 1022397-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (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: 1022397-71.2016.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a empresa Giro Forte Comercio e 

Distribuição Ltda. foi devidamente citada via Carta Registrada, consoante 

Aviso de Recebimento ao Id 19215352. Diante disso, certifique a 

secretaria acerca do decurso de prazo para pagamento do débito ou 

quanto à oposição de embargos. II - Tendo em vista que ainda não houve 

citação de todos os executados, intime-se o exequente providenciar a 

angularização processual com a citação do executado Otoni Azambuja 

Junior, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

III - Ainda, intime-se a parte autora, para que em igual prazo, dê andamento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 05 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: 1058379-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS JOSE DE PINHO (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: 1058379-44.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial de Id 28647100, retifique-se a secretaria o valor 

da causa junto ao Sistema PJE, devendo constar R$ 22.540,09 (vinte e 

dois mil e quinhentos e quarenta reais e nove centavos). 2. Defiro a 

emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição Id 28647103. 

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 

VOYAGE COMFORTLINE 1.0 8V, CHASSI 9BWDA45U0GT033953, PLACA 

NPF4541, RENAVAM 01076562598, COR BRANCO, ANO 15/16, 

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. Intime-se o requerente para 

que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando 

nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 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. MJ/Cuiabá, 05 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: 1060876-31.2019.8.11.0041

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:

JORGE LUIZ FERREIRA DOURADO - ME (EXECUTADO)

JORGE LUIZ FERREIRA DOURADO (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: 1060876-31.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 28409379. 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 
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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 

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 28409380 - 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, 

05 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044357-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (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: 1044357-78.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido junto ao Id 27510824 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias, 

para que o requerente cumpra com o item 2 da decisão junto ao Id 

26406861, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito, por se 

tratar de requisito para a propositura da presente demanda. Decorrido o 

prazo acima assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 05 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: 1013121-79.2017.8.11.0041

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:

MAVI - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

MARIO MARCIO VIEIRA BARBOSA FERNANDES (EXECUTADO)

JOAO DAMASCENO DA SILVA (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: 1013121-79.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Compulsando os autos constato que ainda não houve a citação dos 

executados, logo, para que seja analisado o pedido de pesquisa de bens 

via Sistema Infojud, junto ao Id 24836556, deve o exequente providenciar a 

angularização processual com a citação dos executados. Assim, intime-se 

a parte autora para dar andamento ao feito, promovendo a citação dos 

executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 05 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: 1009809-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTYN (EXECUTADO)

RESTAURANTE MARTYN LTDA - ME (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: 1009809-61.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro o pedido de Id 23173325. Expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção dos veículos localizados junto ao Sistema Renajud de 

Id 22801022, a ser cumprido no endereço indicado na inicial de Id 

12697956 - pág. 1, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 

212, do CPC. II - Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do 

depósito da diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 05 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: 1001138-15.2019.8.11.0041

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:

MARCELA DE SOUZA CAMPOS (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: 1001138-15.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 23032574, para bloqueio de circulação e 

licenciamento do veículo junto ao Detran, via sistema RENAJUD, em razão 

de já existir averbação decorrente da alienação fiduciária, que por si só, 

dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da 

inicial, consoante dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de 

CONTRAN. Deste modo, presumindo-se efetivado o devido registro da 

restrição no CRV do veículo, cuja posse encontra-se com a requerida, não 

há necessidade, nem mesmo previsão legal, no sentido de determinar o 

bloqueio judicial do bem. Ademais, impõe consignar, que a legislação penal 

prevê a aplicação da pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que 

alienar a coisa que já alienara fiduciariamente em garantia. Bem ainda, 

entendo que quem deve diligenciar no sentido de proceder à localização 

do bem é o banco autor. II - No que tange ao pedido de bloqueio de 

transferência, constato que ainda não houve a citação da requerida, logo, 

para que seja analisado o pedido de Id 23032574, deve o requerente 

providenciar a angularização processual, com a citação da requerida 

Marcela de Souza Campos. III - Assim, tendo em vista o recolhimento do 

depósito da diligência conforme Id 23071147 - pág. 2, proceda-se a nova 

tentativa de cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação de Id 

20387600, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 05 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: 1004253-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DUARTE PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT11711-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004253-10.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 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.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de indenização por danos materiais e morais proposta 

por Nilton Duarte Pereira em face de Bradesco Administradora de 

Consórcio Ltda, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não 

atende às especificações da competência desta vara, a declaração de 

incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se impõe. 

Não há qualquer menção na presente ação acerca de revisão contratual, 

pretendendo o requerente tão somente a indenização por danos morais e 

materiais, não havendo quaisquer discussões acerca dos contratos 

firmados, de natureza bancária/financeira. Neste sentido temos os 

julgados de conflitos negativos de competência do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA 

DE CARTÃO DE CRÉDITO – OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E 

COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA 

CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial 

aprovou a Resolução 004/2008/CM, que atribuiu a competência e 

denominação às Varas Especializadas de 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. 2 - No 

caso concreto, conquanto a empresa seja administradora de Club Mais 

cartão de crédito, o fato é que a transação questionada na Ação de 

Reparação de Danos n. 1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza 

bancária, e sim eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a 

competência do Juízo Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. 

Desª. Clarice Claudino da Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NATUREZA 

EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 05 

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: 1046432-90.2019.8.11.0041

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:

FRANCISLENE CRISTINA OLIVEIRA DA CONCEICAO (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: 1046432-90.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 28832786 e concedo o prazo de 40 (quarenta dias), 

para o requerente cumprir com o determinado no item II da decisão de Id 

25013908, sob pena de extinção e arquivamento do feito, por se tratar de 

requisito para a propositura da presente demanda. Decorrido o prazo 

acima assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. 
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Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004256-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004256-62.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

proposta por Credineia Camargo Fernandes em face de Banco Itaú S/A, 

APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às 

especificações da competência desta vara, a declaração de 

incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se impõe. 

Pleiteia a requerente somente o restabelecimento de sua conta corrente e 

indenização por danos morais, não havendo quaisquer discussões acerca 

de contratos firmados, de natureza bancária/financeira. Neste sentido 

temos os julgados de conflitos negativos de competência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ENCERRAMENTO UNILATERAL E IMOTIVADO DE CONTA CORRENTE POR 

PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RELAÇÃO DE LONGA DATA - 

IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTO MOTIVO - 

CONDUTA ABUSIVA - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA- RECURSO 

PROVIDO. A atitude perpetrada pelo banco Apelado, em encerrar 

unilateralmente e imotivadamente as contas dos Apelantes, em um 

contrato mantido de forma cativa há longo tempo e sem intercorrências a 

justificar tal atitude, configura abuso de direito e ato ilícito. Configurado o 

ato ilícito, verifica-se de igual forma, a ocorrência de danos morais 

sofridos pelos recorrentes, em função da extinção abrupta da relação 

contratual, o que causou-lhes humilhação pois de um momento para o 

outro foram privados de produtos que estavam há longo tempo usufruindo. 

(TJMT – Ap 150501/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no 

DJE 04/05/2016 – Sentença recorrida proferida em Juízo Cível da Comarca 

de Várzea Grande) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL - Data de 

Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NATUREZA 

EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para processar esta demanda, em relação ao polo passivo, que se 

visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível 

competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004441-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNE CARLOS DO NASCIMENTO (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))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004441-03.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Ronne 

Carlos do Nascimento ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco BMG S/A. 

Afirma o requerente que é policial militar, em 2014 realizou junto ao 

requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os descontos 

não encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e sendo 

descontado de seu holerite com a denominação cartão de crédito. Que 

entrou em contato com o requerido para saber se não havia encerrado o 

contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, porém, não 

prestou qualquer informação à requerente. Que abriu uma reclamação 

junto ao Procon/MT em 09/09/2019 na tentativa de solucionar a questão 

amigavelmente, quando teve conhecimento de que se tratava de um 

contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via 

saques/TED em sua conta corrente, e que o requerente havia realizado 10 

(dez) saques, constando ainda débito em aberto. Aduz que não contratou 

cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. 

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar a 

suspensão dos descontos na folha de pagamento do requerente, no 

tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova. É o relatório. Fundamento e Decido. 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. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001821-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (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: 1001821-23.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, postulado na 

petição de Id 18228061, diante da cessão de crédito realizada, 

comprovada nos Ids nº 18315274 e nº 22800356, devendo passar a 

integrá-lo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos 

NPL Ipanema VI - Não Padronizado, registrando-se a alteração no sistema 

PJE e na capa dos autos. II – Compulsando os autos constato que ainda 

não houve a citação dos executados, logo, para que seja analisado o 

pedido de constrição de valores junto ao Id 22800351, deve o exequente 

providenciar a angularização processual com a citação dos executados. 

Assim, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, promovendo 

a citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1017797-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-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: 

1017797-02.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Ribeiro 

Comércio de Embalagens Ltda apresentou na petição de Id 19545090, 

Embargos de Declaração da sentença proferida no Id 25745805, alegando 

a existência de omissão pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto 

omisso e aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 1024 do 

CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm 

finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 
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dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Trata-se de irresignação no tocante a suposta omissão existente na 

sentença proferida pelo Juízo, constante do Id 25745805. Referida 

sentença julgou procedente a ação cautelar de exibição de documento, 

declarando-a satisfeita, diante da documentação apresentada pelo banco 

requerido. Em seus argumentos aduziu a empresa embargante que 

postulou na exordial pela apresentação das memórias de cálculos e suas 

evoluções (SLIP) e que o banco não apresentou, que, portanto, a cautelar 

não deveria ser julgada satisfeita. Explicou a embargante que a memória 

de cálculo é uma planilha com a evolução do cálculo que o banco realizou 

no inicio da obrigação jurídica de empréstimo até o seu término com o 

pagamento da última parcela, contendo informações importantíssimas para 

a apuração do montante a ser pago, dentre elas: a) Valor emprestado; b) 

Valor da parcela c) Saldo devedor; d) Quantidade de juros remuneratórios 

aplicados; e) Se houve ou não aplicação de multa; f) Se houve ou não 

aplicação de juros remuneratórios; g) Data dos vencimentos; h) 

Quantidade de parcelas; i) Incidência de tributos; j) Data do pagamento de 

cada parcela; k) Se há cobrança de taxas extras; l) Se há aplicação de 

Seguro Proteção Financeira; etc. Questionando ainda os honorários 

advocatícios arbitrados na sentença. Apesar dos substanciosos 

argumentos expendidos pela embargante, tenho que não merecem 

prosperar. Em relação aos honorários advocatícios fixados na sentença, 

vejo que foram arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à 

causa, devidamente atualizado. Logo, foram fixados em conformidade com 

o artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Não havendo 

qualquer irregularidade, uma vez que considerou o valor dado à causa 

pela própria embargante. Com efeito, entendo que a documentação 

apresentada pelo banco supriu o pedido da autora/embargante contido na 

exordial. Bem ainda, verifico que o banco acostou os extratos bancários 

da conta corrente, constando todos os descontos realizados no período 

compreendido entre janeiro/2013 a maio/2019. Ademais, as informações 

buscadas pela embargante, como valor emprestado, valor da parcela, 

percentual de juros remuneratórios aplicados, quantidade de parcelas, 

datas de vencimento, etc, constam efetivamente dos contratos de 

empréstimos que o banco apresentou cópia. Assim, não há motivos para 

acolher o pedido da embargante. Destaco ainda, pretende a embargante a 

reapreciação dos autos, conforme fundamento da sentença embargada, 

ressalto que é matéria já abordada e esgotada na referida sentença. 

Verifico assim que os embargos, em verdade, não apontam omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material específico e de forma objetiva 

que exijam reparos, constituindo meio inadequado para a obtenção de um 

novo julgamento das questões já analisadas. Cito jurisprudência do e. STJ, 

neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformidade com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, razão pela qual 

é inteiramente aplicável a orientação segundo a qual não viola o art. 535 

do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, a decisão que, 

mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos 

trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. É nítido o intuito 

protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da penalidade prevista 

no art. 538, § único, do CPC, à razão de 1% do valor corrigido da causa. 3. 

Embargos de declaração rejeitados." (EEAAR 1926 / RS, Rel Min. TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, j. 25/08/2004). Colaciono ainda 

julgado dos tribunais pátrios, neste exato sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. 

IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração 

apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não 

sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em 

consequência, a inversão do resultado final. 2. Não há que se falar em 

omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo 

embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que 

contraria ao entendimento da parte. 3. Ainda que para fins de 

prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos 

se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. 

(Acórdão n. 948993, 20151310039450APC, Relator: ANA MARIA 

CANTARINO, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/6/2016, Publicado 

no DJE: 23/6/2016. Pág.: 207/219) Assim, in casu, não restou configurada 

a omissão apontada, de forma a justificar a modificação da sentença, ou a 

necessidade de esclarecer os termos da mesma. Reafirmo, a modificação 

do seu conteúdo é processualmente impossível, visto que já devidamente 

atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida, devendo ser combatida através do recurso cabível. Com essas 

considerações, conheço dos embargos declaratórios e rejeito os mesmos. 

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004483-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR MILANSKI JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004483-52.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Waldemar 

Milanski Junior ingressou com Ação de Revisão Contratual e Anulação de 

Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas 

c/c Liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim 

e Spc em face de Banco Itaú Unibanco S/A. Afirma o requerente que 

firmou com o requerido o contrato de financiamento de n. 2901824538, 

atingindo o montante de R$ 47.649,76, a ser pago em 36 parcelas mensais 

no valor de R$ 1.129,16, além do valor pago à vista de R$ 7.000,00, em 

28/10/2016, para aquisição do bem LIFAN FOISON 1.3L, ano de 

fabricação/modelo 2014/2014, placa QBM 8635, cor BRANCA, chassi 

9V41A1E40E0100696, renavam 01052866155. Assevera que há 

incidência de juros abusivos, capitalização mensal de juros, multa 

moratória superior a 2%, comissão de permanência, encargos mais 

abusivos e tarifas administrativas ilegais. Assim, em sede de tutela 

antecipada, requer a consignação em juízo das 5 parcelas vencidas e as 

vincendas no valor de R$ 780,54 que entende devido, ou o valor 

contratado, que o requerido exclua e abstenha de incluir seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, a sua 

manutenção na posse do bem, a inversão do ônus da prova, bem como os 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. 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. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 
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Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Em sede de antecipação 

de tutela, pugna o requerente seja autorizada a consignação em juízo das 

5 parcelas vencidas e vincendas no valor que entende como devido de R$ 

780,54 ou o valor contratado, que o requerido exclua e/ou abstenha de 

incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e sua 

manutenção na posse do bem. Entretanto, analisar os pedidos de 

alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos 

a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste 

momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha 

de incluir o nome do requerente nos cadastros de crédito, conforme 

entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações 

somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo 

devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o 

valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que 

não é o caso dos autos. Além disso, do 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. No 

tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o 

condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcional. 

Também, é inviável, apenas com base nas provas documentais 

produzidas pelo requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e 

que há capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também 

se relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. 

Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a 

quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue: “Art. 

330 - (...) § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, 

consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora 

consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há 

qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá 

efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante 

disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que 

deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal 

j u n t o  a o  s i t e  d a  r e f e r i d a  c o n t a  ú n i c a 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 05 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023322-62.2019.8.11.0041

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:

ERCILIO AQUINO DE AMORIM JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-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: 

1023322-62.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Banco 

Bradesco Financiamentos S/A apresentou na petição de Id 26993341, 

Embargos de Declaração da sentença proferida no Id 26623897, alegando 

a existência de erro material pleiteando o acolhimento destes para suprir 

referido erro e aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 1024 

do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm 

finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Trata-se de irresignação no tocante ao suposto erro material 

existente na sentença proferida pelo Juízo, constante do Id 26623897. 

Referida sentença julgou procedente a ação de busca e apreensão e 

condenou o autor em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 

10% (dez por cento) do valor da causa, no entanto considerando que foi 

deferido o pedido de assistência judiciária gratuita ao requerido, ficou, 

portanto isento do pagamento de custas processuais, estando suspensa 

a obrigação nos termos do art. 12 da Lei 1060/50. Em seus argumentos 

aduziu o embargante suposto erro material na sentença, aduzindo que o 

requerido não comprovou sua renda, e que a mera alegação de que não 

possui condições financeiras para arcar com as custas enseja o 

reconhecimento de sua miserabilidade. Pede a reforma da sentença, para 

que o requerido seja obrigado a pagar os honorários advocatícios 

arbitrados na sentença. Apesar dos substanciosos argumentos 

expendidos pela embargante, tenho que não merecem prosperar. 

Inicialmente, verifico dentre os documentos acostados pelo requerido, 

especificamente o de Id 22552185, acostou cópia de sua carteira de 

trabalho, entendo que as cópias anexadas, constando suas contratações, 

bem como, o valor de sua remuneração, são comprovação suficiente par 

atestar sua condição de miserabilidade possuindo presunção relativa de 

veracidade que deve ser desconstituída por prova robusta e cabal. E na 

forma de argumentação do banco embargante a simples alegação de que 

o requerido possui condições não constituem prova robusta e cabal de 

seu argumento. Além disso, a matéria deveria ser alegada em incidente 

processual, em peça específica para esse questionamento, que seria 

autuado em apartado, ou em sede de recurso. Logo, o pedido do requerido 

não merece prosperar. Destaco ainda, pretende o embargante a 

reapreciação dos autos, conforme fundamento da sentença embargada, 

ressalto que é matéria já abordada e esgotada na referida sentença. 

Verifico assim que os embargos, em verdade, não apontam omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material específico e de forma objetiva 

que exijam reparos, constituindo meio inadequado para a obtenção de um 

novo julgamento das questões já analisadas. Cito jurisprudência do e. STJ, 

neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformidade com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, razão pela qual 

é inteiramente aplicável a orientação segundo a qual não viola o art. 535 

do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, a decisão que, 

mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos 

trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. É nítido o intuito 

protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da penalidade prevista 

no art. 538, § único, do CPC, à razão de 1% do valor corrigido da causa. 3. 

Embargos de declaração rejeitados." (EEAAR 1926 / RS, Rel Min. TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, j. 25/08/2004). Colaciono ainda 

julgado dos tribunais pátrios, neste exato sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. 

IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração 

apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não 
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sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em 

consequência, a inversão do resultado final. 2. Não há que se falar em 

omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo 

embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que 

contraria ao entendimento da parte. 3. Ainda que para fins de 

prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos 

se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. 

(Acórdão n. 948993, 20151310039450APC, Relator: ANA MARIA 

CANTARINO, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/6/2016, Publicado 

no DJE: 23/6/2016. Pág.: 207/219) Assim, in casu, não restou configurado 

o erro material apontado, de forma a vir justificar a modificação da 

sentença, ou a necessidade de esclarecer os termos da mesma. 

Reafirmo, a modificação do seu conteúdo é processualmente impossível, 

visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe 

ao juiz modificar questão já decidida, devendo ser combatida através do 

recurso cabível. Com essas considerações, conheço dos embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos. Intime-se. Certifique-se a 

tempestividade do recurso de apelação apresentado no Id 26955749. 

Após, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 05 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: 1046437-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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 BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046437-15.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e 

restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela 

antecipada, ajuizada por Carlos Roberto Faria de Souza em face de Banco 

BMG S/A. Aduz o autor que é funcionário público do Estado, adquiriu em 

2013 empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com 

desconto na folha de pagamento. Que com o passar dos anos percebeu 

que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam 

nunca e os valores estavam aumentando, e pior, estava sendo 

descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão de crédito. 

Aduz que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado 

em folha de pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada 

para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, bem como, para que não seja 

negativado seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pede ainda, 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova. É o relatório. Fundamento e Decido. I – 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. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte autora. II – No tocante à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Pugna o requerente, 

em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua 

folha de pagamento referente ao cartão de crédito. Quanto ao pedido de 

suspensão dos descontos em folha de pagamento, referentes ao 

empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é 

obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a 

requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. IV – Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da audiência e conciliação, na forma do art. 335, inciso I, do 

CPC, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, 

ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 05 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: 1045535-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA MARIA DE SOUZA VICTOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO CANUTO VIEIRA JUNIOR OAB - SP242634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (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: 1045535-62.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Trata-se de ação de revisão contratual com pedido de liminar, ajuizada por 

Rebeca Maria de Souza Rondon Victor em face de Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Aduz a autora que celebrou contrato com o banco 

réu, para adquirir um veiculo financiando em 80 parcelas de R$ 823,47 na 

qual pagou 63 parcelas. Que o contrato contem cláusulas abusivas, com 

juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, capitalização 

mensal ilegal, com taxa de juros capitalizados que alcança o suposto 

absurdo de 274,88% e cobranças ilegais. Argumenta que diante da 

cobrança onerosa por parte do banco requerido pede pela revisão do 

contrato. Assim, em sede de tutela antecipada, requer seja oficiado aos 

órgãos de proteção ao crédito para impedir a inscrição do nome do autor, 

pedindo o arbitramento de multa em caso de descumprimento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. 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 
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afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir 

a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de 

adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de tutela antecipada, requer seja oficiado aos órgãos 

de proteção ao crédito para impedir a inscrição do nome do autor, pedindo 

o arbitramento de multa em caso de descumprimento. Apesar dos 

argumentos da autora, tenho que a inscrição junto aos órgãos de proteção 

ao crédito é consequência lógica da inadimplência. Assim, não merece 

prosperar a pretensão visto que a simples propositura de ação revisional 

não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A 

simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor." Ademais, constitui requisito básico e 

fundamental à obtenção de qualquer tutela antecipada uma prévia 

verificação de efetiva probabilidade de existência do direito pretendido, ou, 

na expressão legal, que o julgador se convença da verossimilhança da 

alegação (art. 300 do CPC). Defiro em parte os pedidos de tutela de 

urgência, contidos no Id 24817577, pág. 14/15, condicionado ao depósito 

nos autos das parcelas em atraso no contrato, acrescidas dos encargos 

ajustados, até o julgamento definitivo da lide. Assim, intime-se a requerente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consigne em juízo o valor das 

parcelas na forma contratada. Ressalto que não estou a analisar as 

parcelas do contrato, bem como, sua legalidade, uma vez que seria 

adentrar as questões de mérito, incabível neste momento. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da audiência e conciliação, na forma do art. 335, inciso I, do 

CPC, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, 

ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 05 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: 1015741-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURICIO ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA PATRICIA FREITAS OAB - MG79760 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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. 

1015741-30.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. No prazo de 

15 (quinze) dias, conforme decisão de ID 22633171, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF. Ressalto que a adesão é 

voluntária e deve ser realizada através da plataforma eletrônica criada 

especificamente para processar as referidas adesões ao acordo 

intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e devidamente 

homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para aderir ao mesmo, 

faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar um login com o 

número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou seu douto 

patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Após, 

certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 05 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019636-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LESNA FONSECA VAZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019636-62.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Lesna 

Fonseca Vaz Oliveira ingressou com Ação Ordinária de Obrigação de 

Fazer e Reparação de Prejuízos Morais em face de Banco Losango S/A e 

HSBC Finance (Brasil) S/A – Banco Múltiplo. Afirma a requerente que 

firmou com o requerido um contrato de empréstimo no valor de R$ 

1.000,00, para pagamento em 08 (oito) parcelas de R$ 265,49, que na 

época recebia benefícios previdenciários, porém que tal benefício foi 

cortado, não conseguindo mais adimplir com seus compromissos. Ao 

analisar seu contrato de empréstimo, constatou que havia contratação de 

seguro embutido de R$ 111,12, solicitando imediatamente. Porém, que tal 

cobertura foi negada, pois não se encaixaria em nenhuma das hipóteses. 

Alega ter ocorrido a venda casada na contratação, pretendendo ainda a 

revisão dos juros incidentes. Assim, em sede de tutela antecipada, requer 

que os requeridos excluam e abstenham de incluir seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, a inversão do ônus 

da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. 

Fundamento e Decido. 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. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir 

a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de 

adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 
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(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna a requerente que os 

requeridos excluam e/ou abstenham de incluir seu nome nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, analisar os pedidos de 

alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, taxas e encargos 

a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, incabível neste 

momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha 

de incluir o nome da requerente nos cadastros de crédito, conforme 

entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações 

somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo 

devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o 

valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que 

não é o caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula n. 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. 

Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a 

quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue: “Art. 

330 - (...) § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, 

consoante artigo 300 do CPC. Citem-se os requeridos para, querendo, 

contestarem o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 05 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057346-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KELLY SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057346-19.2019.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Ana Kelly Silva Vieira, no entanto, requereu ao Id 28464386, 

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 à Central de Mandados para devolução de 

mandado, tendo em vista que não houve decisão deferindo a liminar de 

busca e apreensão. Deixo de oficiar ao CIRETRAN/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 28464386, 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 ao SERASA, tendo em vista, não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. 

Custas iniciais de distribuição e custas remanescentes, estas 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. 

Le/Cuiabá, 05 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: 1017491-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LUIS HENRIQUE CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017491-38.2016.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surta seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado ao Id 28081644. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à liberação de eventuais penhoras e 

restrições junto ao DETRAN, BACENJUD e aos órgãos de proteção ao 

crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Ainda, de acordo com 

o art. 90, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais finais. Honorários 

advocatícios conforme pactuado. 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, 05 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1048289-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. B. (REU)

J. G. R. (REU)

J. E. B. (REU)

J. A. G. V. (REU)

G. L. (REU)

V. P. S. (REU)

T. F. T. (REU)

H. C. D. C. C. (REU)

R. D. C. V. M. (REU)

W. C. R. D. C. (REU)

I. D. S. (REU)

N. N. B. G. (REU)

W. M. R. J. (REU)

E. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO(A))

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PULINO VARGAS OAB - MT26608/O-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI OAB - MT19885/O (ADVOGADO(A))

ZAID ARBID OAB - MT1822-O (ADVOGADO(A))

JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA OAB - MT18636/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF22648 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))
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FERNANDA BRANDAO CANCADO OAB - MT14488-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

L. F. T. D. A. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

N. A. M. N. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1048289-74.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: EMANUEL PINHEIRO, WALTER 

MACHADO RABELLO JUNIOR, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, JOSE 

EDUARDO BOTELHO, JOSE GERALDO RIVA, ONDANIR BORTOLINI, 

WANCLEY CHARLES RODRIGUES DE CARVALHO, HILTON CARLOS DA 

COSTA CAMPOS, VINICIUS PRADO SILVEIRA, GERALDO LAURO, IVONE 

DE SOUZA, RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA, TSCHALES 

FRANCIEL TSCHA, NERBIA NAYLA BATISTA GOMES AT Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que consta pendente de apreciação os 

Embargos de Declaração constante no Id n.º 28108162, opostos pelo 

Ministério Público em face do decisum que concedeu a tutela de urgência. 

Sustenta a parte embargante que a decisão atacada padece de omissão, 

uma vez que “no momento em que fora estipular os valores os quais 

deveriam ser observados quando do bloqueio ordenado via sistema 

BACENJUD, o Insigne Magistrado utilizou apenas o montante relativo ao 

dano ao erário, sem estipular qual o valor da multa utilizado para 

concretização da cautelar de indisponibilidade de bens, restando omissa a 

r. decisão” (Sic, Id n.º 28108162, Pág.4). Ademais, menciona que “os 

valores estabelecidos pelo Douto Magistrado para indisponibilidade dos 

bens, é idêntico aos relativos ao pedido de dano ao erário perpetrado em 

sede de exordial, o que corrobora a arguição de ocorrência de omissão na 

r. decisão, quanto ao acréscimo de indisponibilidade relativo a multa civil 

deferida pelo Insigne Julgador”. Ao final, requer seja sanada a omissão 

pontuada no recurso. É o relatório. DECIDO. De rigor, o não acolhimento 

dos presentes embargos de declaração é medida que se impõe. O art. 

1.022 do Código de Processo Civil prevê que: “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.” Portanto, o recurso em questão 

não se presta a rediscutir a lide, cabendo eventual insurgência quanto a 

justiça da decisão - error in judicando - ser suscitada perante a Superior 

Instância, por meio de recurso próprio. E, em relação ao error in 

procedendo, o cabimento dos embargos limita-se àquelas hipóteses em 

que a alegada nulidade não foi objeto de enfrentamento pelo Juízo 

sentenciante (omissão); a conclusão chegada não é clara (obscuridade) 

ou, por fim, quando a conclusão é contraditória ao pressuposto fático ou 

jurídico que a fundamenta (contradição). Ocorre que, conforme se extrai 

do decisum verberado (Id n.º 26349097), não há qualquer das hipóteses 

condicionadoras previstas no art. 1.022 retro transcrito, posto que o 

referido ato judicial não se mostra obscuro, contraditório, omisso e nem 

mesmo apresenta erro material. Com efeito, no caso dos autos, não 

assiste razão à parte embargante, haja vista que inexiste omissão no 

decisum em análise. Isso porque, na tabela trazida na decisão vergastada, 

na qual pormenoriza o valor a ser indisponibilizado de cada requerido, 

consta a informação de que o montante “correspondente ao somatório do 

dano ao erário e da multa civil aplicada em patamar mínimo.” A exemplo 

nota-se a indisponibilidade recaída sobre o patrimônio do requerido 

Eduardo Botelho no valor de R$ 14.286,00 (quatorze mil, duzentos e 

oitenta e seis reais). Tal quantia corresponde ao somatório do valor do 

dano mencionado na exordial, a saber, R$ 7.143,00 (sete mil cento e 

quarenta e três reais), acrescido da multa civil aplicada em patamar 

mínimo, R$ 7.143,00 (sete mil cento e quarenta e três reais). Além disso, 

inobstante o embargante sustentar que “os valores estabelecidos pelo 

Douto Magistrado para indisponibilidade dos bens, é idêntico aos relativos 

ao pedido de dano ao erário perpetrado em sede de exordial, o que 

corrobora a arguição de ocorrência de omissão na r. decisão, quanto ao 

acréscimo de indisponibilidade relativo a multa civil deferida pelo Insigne 

Julgador”, constato que tal afirmação é equivocada. Consta na exordial 

que o valor a ser indisponibililizado, por exemplo, do requerido Wancley 

Chrales Rodrigues de Carvalho seria R$ 7.250,00 (sete mil duzentos e 

cinquenta reais) referente ao dano ao erário e R$ 14.500,00 (quatorze mil 

e quinhentos reais) relativo à multa civil. Ocorre que a decisão que 

decretou a medida de indisponibilidade, determinou o bloqueio até R$ 

14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) do supracitado requerido 

(dano ao erário mais multa civil), valor este que não é idêntico aos R$ 

7.250,00 (sete mil duzentos e cinquenta reais) perpetrado na exordial. 

Destarte, não há falar-se em omissão no decisum combatido. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração opostos pelo 

Ministério Público em face da decisão que concedeu a tutela de urgência, 

porém, no MÉRITO, NEGO-LHES provimento. INTIMEM-SE as partes acerca 

da presente decisão. No mais, anoto que as informações solicitadas por 

meio do Malote Digital foram prestadas nesta data. Nos termos do disposto 

no art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. Defiro o pedido de habilitação 

constante no Id n.º 28038716. Por fim, certifique-se quanto à intimação da 

parte autora acerca do despacho constante no Id n.º 26613770. Na 

hipótese da intimação não ter sido realizada, proceda-se nova intimação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Fevereiro de 2020. BRUNO D' OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1048289-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))
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O. B. (REU)

J. G. R. (REU)
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T. F. T. (REU)

H. C. D. C. C. (REU)

R. D. C. V. M. (REU)

W. C. R. D. C. (REU)

I. D. S. (REU)

N. N. B. G. (REU)

W. M. R. J. (REU)

E. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO(A))

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PULINO VARGAS OAB - MT26608/O-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI OAB - MT19885/O (ADVOGADO(A))

ZAID ARBID OAB - MT1822-O (ADVOGADO(A))

JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA OAB - MT18636/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF22648 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA BRANDAO CANCADO OAB - MT14488-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

L. F. T. D. A. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

N. A. M. N. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1048289-74.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: EMANUEL PINHEIRO, WALTER 

MACHADO RABELLO JUNIOR, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, JOSE 

EDUARDO BOTELHO, JOSE GERALDO RIVA, ONDANIR BORTOLINI, 

WANCLEY CHARLES RODRIGUES DE CARVALHO, HILTON CARLOS DA 

COSTA CAMPOS, VINICIUS PRADO SILVEIRA, GERALDO LAURO, IVONE 

DE SOUZA, RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA, TSCHALES 

FRANCIEL TSCHA, NERBIA NAYLA BATISTA GOMES AT Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que consta pendente de apreciação os 

Embargos de Declaração constante no Id n.º 28108162, opostos pelo 

Ministério Público em face do decisum que concedeu a tutela de urgência. 
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Sustenta a parte embargante que a decisão atacada padece de omissão, 

uma vez que “no momento em que fora estipular os valores os quais 

deveriam ser observados quando do bloqueio ordenado via sistema 

BACENJUD, o Insigne Magistrado utilizou apenas o montante relativo ao 

dano ao erário, sem estipular qual o valor da multa utilizado para 

concretização da cautelar de indisponibilidade de bens, restando omissa a 

r. decisão” (Sic, Id n.º 28108162, Pág.4). Ademais, menciona que “os 

valores estabelecidos pelo Douto Magistrado para indisponibilidade dos 

bens, é idêntico aos relativos ao pedido de dano ao erário perpetrado em 

sede de exordial, o que corrobora a arguição de ocorrência de omissão na 

r. decisão, quanto ao acréscimo de indisponibilidade relativo a multa civil 

deferida pelo Insigne Julgador”. Ao final, requer seja sanada a omissão 

pontuada no recurso. É o relatório. DECIDO. De rigor, o não acolhimento 

dos presentes embargos de declaração é medida que se impõe. O art. 

1.022 do Código de Processo Civil prevê que: “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.” Portanto, o recurso em questão 

não se presta a rediscutir a lide, cabendo eventual insurgência quanto a 

justiça da decisão - error in judicando - ser suscitada perante a Superior 

Instância, por meio de recurso próprio. E, em relação ao error in 

procedendo, o cabimento dos embargos limita-se àquelas hipóteses em 

que a alegada nulidade não foi objeto de enfrentamento pelo Juízo 

sentenciante (omissão); a conclusão chegada não é clara (obscuridade) 

ou, por fim, quando a conclusão é contraditória ao pressuposto fático ou 

jurídico que a fundamenta (contradição). Ocorre que, conforme se extrai 

do decisum verberado (Id n.º 26349097), não há qualquer das hipóteses 

condicionadoras previstas no art. 1.022 retro transcrito, posto que o 

referido ato judicial não se mostra obscuro, contraditório, omisso e nem 

mesmo apresenta erro material. Com efeito, no caso dos autos, não 

assiste razão à parte embargante, haja vista que inexiste omissão no 

decisum em análise. Isso porque, na tabela trazida na decisão vergastada, 

na qual pormenoriza o valor a ser indisponibilizado de cada requerido, 

consta a informação de que o montante “correspondente ao somatório do 

dano ao erário e da multa civil aplicada em patamar mínimo.” A exemplo 

nota-se a indisponibilidade recaída sobre o patrimônio do requerido 

Eduardo Botelho no valor de R$ 14.286,00 (quatorze mil, duzentos e 

oitenta e seis reais). Tal quantia corresponde ao somatório do valor do 

dano mencionado na exordial, a saber, R$ 7.143,00 (sete mil cento e 

quarenta e três reais), acrescido da multa civil aplicada em patamar 

mínimo, R$ 7.143,00 (sete mil cento e quarenta e três reais). Além disso, 

inobstante o embargante sustentar que “os valores estabelecidos pelo 

Douto Magistrado para indisponibilidade dos bens, é idêntico aos relativos 

ao pedido de dano ao erário perpetrado em sede de exordial, o que 

corrobora a arguição de ocorrência de omissão na r. decisão, quanto ao 

acréscimo de indisponibilidade relativo a multa civil deferida pelo Insigne 

Julgador”, constato que tal afirmação é equivocada. Consta na exordial 

que o valor a ser indisponibililizado, por exemplo, do requerido Wancley 

Chrales Rodrigues de Carvalho seria R$ 7.250,00 (sete mil duzentos e 

cinquenta reais) referente ao dano ao erário e R$ 14.500,00 (quatorze mil 

e quinhentos reais) relativo à multa civil. Ocorre que a decisão que 

decretou a medida de indisponibilidade, determinou o bloqueio até R$ 

14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) do supracitado requerido 

(dano ao erário mais multa civil), valor este que não é idêntico aos R$ 

7.250,00 (sete mil duzentos e cinquenta reais) perpetrado na exordial. 

Destarte, não há falar-se em omissão no decisum combatido. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração opostos pelo 

Ministério Público em face da decisão que concedeu a tutela de urgência, 

porém, no MÉRITO, NEGO-LHES provimento. INTIMEM-SE as partes acerca 

da presente decisão. No mais, anoto que as informações solicitadas por 

meio do Malote Digital foram prestadas nesta data. Nos termos do disposto 

no art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos. Defiro o pedido de habilitação 

constante no Id n.º 28038716. Por fim, certifique-se quanto à intimação da 

parte autora acerca do despacho constante no Id n.º 26613770. Na 

hipótese da intimação não ter sido realizada, proceda-se nova intimação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Fevereiro de 2020. BRUNO D' OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1011881-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SINFRA/MT 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSSY SOARES SANTOS DA SILVA OAB - MT7189/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TERCEIRO INTERESSADO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1011881-84.2019.8.11.0041. 

Vistos etc. Cuida-se de Ação Popular ajuizada por André Luiza Soares 

Bernardes, em desfavor da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 

Logística do Estado de mato Grosso, representado pelo Sr. Marcelo Duarte 

Monteiro, objetivando o cancelamento do edital n.º 01/2019/SINFRA-MT, 

processo n.º 5154/2019, referente a contratação emergencial para o 

serviço de transporte público intermunicipal. A ação foi recebida em 

plantão judicial (id. 18864537), sendo indeferida a liminar pleiteada (id. 

18872305). No id. 19027097, foi juntada petição do autor popular, 

desistindo da ação. A desistência foi homologada, bem como foi 

determinada a expedição de editais, para conhecimento de terceiros 

interessados e a intimação do Ministerio Público para manifestação (art. 

9º, da Lei n.º 4.717/65). O edital foi expedido (id. 19140739) e 

regularmente publicado, entretanto, não houve a manifestação de 

terceiros interessados (id. 27881081). O representante do Ministerio 

Público manifestou no id. 22448428, afirmando não haver interesse no 

prosseguimento do feito. Decido. No caso em comento, após o 

indeferimento da liminar, o autor popular desistiu da ação, requerendo a 

extinção do processo. A formalidade prevista no art. 9º, da Lei n.º 

4.717/65 foi regularmente cumprida e não houve interessados em assumir 

o polo ativo desta ação, nem mesmo o Ministerio Público. Diante do 

exposto, considerando a desistência da ação pelo autor popular, bem 

como o desinteresse do Ministério Público e de terceiros interessados em 

assumir o polo ativo da ação, e estando cumpridas as formalidades legais, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 9º, da Lei n.º 4.717/65. 

Sem custas. Transitada em julgado, procedam-se as anotações 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 321469 Nr: 23166-14.2007.811.0041

 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): SÃO GABRIEL POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE, OLINDA RAQUEL PISSININ 

BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER RAVAZZI CALIXTO 

DA SILVA - OAB:7.972-B, JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - 

OAB:15284, Marcelo Edvino Luft - OAB:13265, MARCELO EDVINO 

LUFT - OAB:13265/MT, SÉRGIO MARCOS LERMEN - OAB:8052/MT

 Vistos etc.

Defiro parcialmente os pedidos do representante Ministerial de 

fls.1.609/1.610.

Certifique se decorreu o prazo para a executada Olinda Raquel Pissinin 

Briante informar a localização do automóvel Toyota/Etios HB XS 15, placa 

OAS 0452, e da motocicleta Honda NXR 125 BROS KS, cor vermelha, 

placa QBD 5164.

Não havendo indicação do local onde os veículos podem ser encontrados, 

intime-se novamente a requerida Olinda Raquel Pissinin Briante, por 

intermédio de seu advogado para que no prazo improrrogável de cinco 
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(05) dias, informe o local onde os veículos penhorados (fls.1.495/1.496) 

podem ser localizados, sob pena de ficar caracterizado ato atentatório à 

dignidade da justiça, conforme previsão contida no artigo 77, IV, do CPC, 

vejamos:

“Artigo 77, IV, do CPC – Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo:

(...)

IV – cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza 

provisória ou final, e não criar embaraços a sua efetivação.”

Com a indicação do local onde os veículos podem ser localizados, 

expeça-se mandado de avaliação.

Expeça-se carta precatória à Comarca de São José do Rio Claro/MT para 

que sejam avaliados os imóveis constantes nas matriculas nº. 8.878; 

8.876 e 8.875, registrados no 1º. Oficio de Registro de Imóveis daquele 

município, a avaliação deverá ser realizada por oficial de justiça, conforme 

preceitua o art. 655, inciso V, da CNGC, salvo justificada impossibilidade 

se o ato demandar conhecimento técnico específico.

 Expeça-se carta com aviso de recebimento (art. 842 do CPC), para que o 

esposo da requerida, Sr. Reginaldo Briante, seja intimado da penhora 

realizada neste processo.

Com a juntada dos laudos de avaliações, intimem-se as partes para 

manifestarem.

Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 770887 Nr: 23928-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO VICCARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, GILBERTO GOMES 

- OAB:PROM DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSE DA SILVA - 

OAB:9053

 Vistos etc.

Defiro o requerido pelo representante do Ministério Público às fls. 451/452.

Intime-se o requerido, por seu patrono, via DJE para, no prazo de quinze 

(15) dias, pagar o valor do débito de R$ 152.158,88 (cento e cinquenta e 

dois mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos), referente 

a condenação em multa civil.

Consigne-se que decorrido o prazo sem pagamento, os valores serão 

acrescidos de multa de 10% (dez por cento), seguindo-se os demais atos 

executórios nos termos do art. 523 e §§, do CPC.

Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e abra-se vista 

ao Ministério Público.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949403 Nr: 59959-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR SOARES FILHO, BLAIRO BORGES 

MAGGI, JOSÉ GERALDO RIVA, EDER DE MORAES DIAS, GERCIO 

MARCELINO MENDONÇA JUNIOR, HUMBERTO MELO BOSAIPO, LEANDRO 

VALOES SOARES, SERGIO RICARDO DE ALMEIDA, SILVAL DA CUNHA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ALEXANDRE 

APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC., CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:PROCURADOR, CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335/MT, ARY MARTINS COSTA ALCÂNTARA - 

OAB:OAB/DF 46.101, CAROLINE AZEREDO DE LIMA SOUSA - 

OAB:OAB/DF 36.019, DARLA EBERT VARGAS - OAB:OAB/MT20.,010-A, 

DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:OAB/MT 5300-B, FABIAN FEGURI - 

OAB:16.739/MT, FABIO EDUARDO GALVÃO FERREIRA COSTA - 

OAB:OAB/RJ 167.179, FÁBIO MEDINA OSÓRIO - OAB:160107, FILIPE 

MAIA BROETO NUNES - OAB:23948/O, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250016/SP, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858, JOSE 

ANTONIO ROSA - OAB:OAB/MT 5.494 ., JOSÉ AUGUSTO RANGEL DE 

ALCKMIN - OAB:OAB/DF 7.118, JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN 

- OAB:OAB/DF 2.977, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - 

OAB:36.082/DF, LEO CATALA JORGE - OAB:17525/O, LUCAS FABER 

DE ALMEIDA ROSA - OAB:38651, LUCIANO ROSA DA SILVA - 

OAB:7860/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, 

RAFAEL PEREIRA CORRÊA - OAB:21342/O, RODRIGO OTAVIO 

BARBOSA DE ALENCASTRO - OAB:OAB/DF 15.101, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT, VALBER DA SILVA MELO - OAB:8.927/MT, VINICIUS 

MACHADO CALIXTO - OAB:DF. 43.752, WASHINGTON LUIS 

CARVALHO OLIVEIRA - OAB:19297/O

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, § 

4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim de intimar os requeridos da r. 

decisão a seguir transcrita: (...)Assim, DEFIRO o pedido de 

compartilhamento de provas. Deliberações Finais: DESIGNO o dia 11 de 

MARÇO DE 2020, às 14h30min, para audiência de inquirição das 

testemunhas arroladas pelas partes, 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 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ratifiquem o rol de testemunhas, o qual deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço atualizado completo da residência e do local de 

trabalho, sob a pena de preclusão (art. 450, CPC). Atendida a 

determinação supra, INTIMEM-SE as testemunhas,(...) INTIMEM-SE as 

partes da data designada para a audiência. (...) Quanto às testemunhas 

Wellington Antônio Fagundes (Senador da República), Sebastião Machado 

Rezende (Deputado Estadual) e Wilson Pereira dos Santos (Deputado 

Estadual), considerando o disposto no art. 454, incisos VI e IX, do Código 

de Processo Civil, SOLICITE-SE às referidas autoridades que indiquem dia, 

hora e local para serem inquiridas, remetendo-lhes cópia da petição inicial, 

da contestação e do presente despacho. Faça constar na solicitação que 

a indicação de dia, hora e local para inquirição deve ser prestada no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar de 20 de janeiro de 2020, pois, 

decorrido tal prazo, a designação será realizada pelo Juízo (§ 2º do art. 

454, CPC). (...) PROMOVAM-SE as alterações necessárias para 

modificação dos causídicos representantes dos requeridos Blairo Borges 

Maggi e Sérgio Ricardo de Almeida, conforme requerimentos formulados, 

respectivamente, nas referências 403 e 406.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 130997 Nr: 17189-80.2003.811.0041

 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, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYRIAN ALBUÊS FERREIRA, HELENA 

CARVALHO FERREIRA PINTO, ROSIMEIRE ALBUÊS PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:P. DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CÉSAR MAGALHAES - 

OAB:14445, ANA CAROLINA MOLINA PARADA - OAB:12593, EDE 

MARCOS DENIZ - OAB:6.808/MT, ENILDO NEVES DE SOUZA - 

OAB:22.020, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT, FABIO 

YEGROS PEREIRA - OAB:8.574, FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO 

JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT

 Vistos.Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público 

Estadual em face de Myrian Albues Ferreira, Rosemeire Albues Paes e 

Helena Carvalho Ferreira Pinto. (...).Conforme já assentado, o julgamento 
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do agravo de instrumento reconheceu a causa de suspensão legal 

ocorrida nos autos em 15.12.13, qual seja, falecimento do causídico, e 

consequentemente declarou a nulidade de todos os atos processuais 

praticados desde então.Deste modo, diante do reconhecimento da 

nulidade aludida, o acordão que havia confirmado a sentença prolatada em 

primeiro perdeu seu efeito, o que impede o início da fase de cumprimento 

de sentença, vez que as sanções aplicáveis dependem do trânsito em 

julgado. Assim, cabe a este juízo, nesta quadra processual, tão somente a 

suspensão das medidas determinadas por ocasião do início do 

cumprimento de sentença, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal 

de Justiça para prosseguimento do feito. Deste modo, DEFIRO o pedido de 

fls. 1.662, o que faço para determinar a retirada dos dados das requeridas 

do Sistema de Informação de Direitos Políticos do TRE-INFODIP.Proceda 

Sra. Gestora com as medidas necessárias para suspender as medidas 

determinadas às fls. 1.548/1.549.Por fim, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para prosseguimento do 

feito.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.Cuiabá, 04 de Fevereiro de 

2020.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54274 Nr: 699-85.2000.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

LTDA, MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER, ANGELA FABIANE 

ALMENDRA MEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON DA COSTA PEREIRA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI 

- OAB:25430, VIRGÍNIA CÔRTES VOLPATO - OAB:36.447/PR, WILSON 

SAENS SURITA JUNIOR - OAB:7302-A, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR 

- OAB:7302-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIKLAEL 

DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

699-85.2000.811.0041, Protocolo 54274, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1011881-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES OAB - MT0013613A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SINFRA/MT 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSSY SOARES SANTOS DA SILVA OAB - MT7189/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TERCEIRO INTERESSADO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1011881-84.2019.8.11.0041. 

Vistos etc. Cuida-se de Ação Popular ajuizada por André Luiza Soares 

Bernardes, em desfavor da Secretaria de Estado de Infraestrutura e 

Logística do Estado de mato Grosso, representado pelo Sr. Marcelo Duarte 

Monteiro, objetivando o cancelamento do edital n.º 01/2019/SINFRA-MT, 

processo n.º 5154/2019, referente a contratação emergencial para o 

serviço de transporte público intermunicipal. A ação foi recebida em 

plantão judicial (id. 18864537), sendo indeferida a liminar pleiteada (id. 

18872305). No id. 19027097, foi juntada petição do autor popular, 

desistindo da ação. A desistência foi homologada, bem como foi 

determinada a expedição de editais, para conhecimento de terceiros 

interessados e a intimação do Ministerio Público para manifestação (art. 

9º, da Lei n.º 4.717/65). O edital foi expedido (id. 19140739) e 

regularmente publicado, entretanto, não houve a manifestação de 

terceiros interessados (id. 27881081). O representante do Ministerio 

Público manifestou no id. 22448428, afirmando não haver interesse no 

prosseguimento do feito. Decido. No caso em comento, após o 

indeferimento da liminar, o autor popular desistiu da ação, requerendo a 

extinção do processo. A formalidade prevista no art. 9º, da Lei n.º 

4.717/65 foi regularmente cumprida e não houve interessados em assumir 

o polo ativo desta ação, nem mesmo o Ministerio Público. Diante do 

exposto, considerando a desistência da ação pelo autor popular, bem 

como o desinteresse do Ministério Público e de terceiros interessados em 

assumir o polo ativo da ação, e estando cumpridas as formalidades legais, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, VIII, do Código de Processo Civil c/c art. 9º, da Lei n.º 4.717/65. 

Sem custas. Transitada em julgado, procedam-se as anotações 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito
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