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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

Cia n.0704195-06.2020.8.11.0001 (Favor mencionar este número).

Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Registro Tardio de Óbito proposto por José Alves 

da Silva representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

a fim de solicitar o documento em nome de sua falecida esposa, Sra. 

Eugênia Eva dos Santos.

 Relata que a Sra. Eugênia Eva dos Santos “faleceu no Pronto Socorro 

Municipal de Cuiabá/MT, em data de 03/06/1995, tendo como causa da 

morte insuficiência cardiorrespiratória, causa indefinida” (sic – andamento 

3 – fl. 12), conforme declaração de óbito n. 1365720 (sic – andamento 3 – 

fl. 23).

 Assevera que “... o registro tardio de deve em razão de que, à época do 

falecimento, o cunhado da de cujus teria ficado responsável para tomar as 

providências pertinentes, todavia, o mesmo não o fez. Assim, com o fito 

de regularizar o túmulo de sua esposa, entendeu por bem, realizar os 

levantamentos nos Cartórios da região, a fim de averiguar a existência ou 

não do registro em questão, obtendo certidão negativa em todos, 

consoante se infere nas fotocopias das Certidões” (sic – andamento 3 – 

fl. 13).

 Em nova manifesta o Ministério Público postulou “tendo em vista as 

negativas apresentadas, mister se faz seja designada audiência para a 

oitiva das testemunhas apresentadas pelo Requerente na exordial” (sic – 

andamento 3 – fl. 128).

 É o relato do necessário. Decido.

 Considerando que a prova oral postulada pelo requerido José Alves da 

Silva tem por objetivo elucidar os fatos narrados na exordial, a pretensão 

deve ser deferida.

Ante o exposto:

 Defiro a oitiva de testemunhas postuladas pelo requerente José Alves da 

Silva, por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 14 de abril de 2020, às 14h30;

 Determino que as testemunhas arroladas pelo requerente José Alves da 

Silva (andamento n. 3 - fl. 16) sejam intimadas, nos moldes do disciplinado 

no inciso IV §4º do art. 455 do CPC, com a advertência de que o não 

comparecimento à audiência de instrução e julgamento, sem motivo 

justificado, importará na desistência da inquisição da testemunha (art. 455, 

§2º, do CPC);

 Deverá a Senhora Gestora, pelo menos 15 (quinze) dias antes da 

audiência, examinar o processo a fim de verificar se todas as 

providências para a sua realização foram tomadas, fazendo-se a 

conclusão dos autos, se for o caso. Esta diligência será certificada nos 

autos, nos termos do art. 338 da CNGC;

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

para intimá-lo da mencionada audiência.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1329566 Nr: 15529-26.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R D L COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino, venha a parte autora, no prazo de 15 dias úteis, emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos os documentos originais ou cópias 

autenticadas dos títulos e documentos que legitimaram seu crédito, nos 

termos do art. 9º, parágrafo único da lei 11.101/05, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1417184 Nr: 12751-49.2019.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL CORRETORA 

DE MERCADORIAS LTDA, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS 

LTDA, GALVAN E NIGRO ADVOCACIA EMPRESARIAL, PADRÃO 

AGROINDUSTRIAL LTDA, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, 

BANCO SAFRA, OLI BALTAZAR LERMEN, BANCO PANAMERICANO S/A, 

BANCO BRADESCO S/A, ITAÚ UNIBANCO S.A, RADIO FM MORENA LTDA, 

BANCO CITIBANK S.A., JOSÉ MÁRCIO MARQUIORETO, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO INDUSVAL S/A, ITAU UNIBANCO S/A, BANCO 

SANTANDER S/A, SAYBOLT CONCREMAT INSPEÇÕES TÉCNICAS LTDA, 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING LTDA, L. L. L. TRANSPORTES 

LTDA, AGREX DO BRASIL S.A, AGREX DO BRASIL S.A, INCENTIVO 

MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, 

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO 

PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVAD, QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA, 

APARECIDA DIVINA MATIAS-ME, BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMÉRCIO E 

AGRICULTURA, BANCO DO BRASIL, FORQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, 

PAULO ROBERTO PALHANO, HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO 

MULTIPLO, BIC BANCO S/A, CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, ITAHUM 

COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, DB COMÉRCIO 

ATACADISTA DE MÁQUINAS E APARELHOS INDUSTRIAS LTDA/ DNA 

MANUT. INDUS, TIAGO ALVES PALHANO, CUMMINS VENDAS E SERV. 

MOTORES GERADORES LTDA, CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO 

OESTE LTDA, ALPHA MARINER FUMIGATION LTDA, PAULO ALVES 

PALHANO, ALGODOEIRA FIBRA COTTON LTDA, INCENTIVO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL II, TERRA 

MERCADORIAS CORRETORA DE INVEST, EMPRESA MATOGROSSENSE 

DE AGRONEGÓCIOS LTDA, AGEMED SAÚDE S/A, REAL CAÇAMBA LTDA, 

INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S. A, KASSIANA CAPELEZZO 

PALHANO, UNIMED CUIABA, ROOT BRASIL AGRO NEGÓCIOS LTDA-ME, 

SPERAFICO DA AMAZONIA S/A, CARLOS MARIO VIRGINIO ZANI, 

JACQUELINE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, SILVANA APARECIDA DE JESUS 

CORREA, G2 RECUPERADORA DE CREDITOS E INVESTIMENTOS S.A, 

FORMAX AGROCIENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ADRIANA LERMEN BEDIN - OAB:10937, ALEXANDRE 

AUGUSTO COSTA CABRAL - OAB:90.744/RJ, ANDRÉ BIANCHINI - 

OAB:OAB/RS 68.985, ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

ANDRÉ RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:165.202-A/SP, ANDRÉ 

ROBERTO MALLMANN - OAB:OAB/RS 22.940, ANELY DE MORAES 

PEREIRA MERLIN - OAB:40.339/PR, ANGÉLICA DEWES - OAB:OAB/RS 

72.644, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ARIANE 

COSTA AUGUSTO - OAB:296044/SP, BEATRIZ F. NASCIMENTO 

MARTINS - OAB:20.080-MT, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:14.992-A, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - 

OAB:14.559/MT, CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - 

OAB:132.306/SP, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLEIDI 

ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, CYLMAR PITELLI TEIXEIRA 

FORTES - OAB:107.950/SP, Daniel Zampieri Barion - OAB:OAB/MT 

7519, Danilo Romera Luqueze - OAB:OAB/ SP 305.294, DÁRCIO 

VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/RS 3.806, DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11.945-B/MT, DIOGO GALVAN - OAB:8.056/MT, EDIVAL 

MORADOR - OAB:24327/PR, EDUARDO J. B. MATWIJKOW - 

OAB:337406/SP, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:OAB/MT 

2915, EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:242.313/SP, ENIO 

BASSEGIO - OAB:OAB/RS 14.976, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 
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SANTOS - OAB:13.431-A/MT, EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, FABIANA RIBEIRO MAGRO - OAB:16517/MT, FÁBIO 

ARAUJO GOMES - OAB:43.318/PR, Fábio Rosas - OAB:131.524/SP, 

FADI HASSAN FAYAD KHODR - OAB:OAB/SP 344.210, FELIPE NOLETO 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 27123, Fernando Akyoshi Moraes 

Hayashida - OAB:11758/MT, FLAVIA AGAPITO CAMPOS - 

OAB:167.249/RJ, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT, FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:16.751/MT, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20.237/MT, 

GASTÃO MEIRELLES PEREIRA - OAB:130203 SP, GISELLE TONINI - 

OAB:OAB/RS 91850, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI REGHELIN - OAB:57752/RS, Hélio 

Vicente dos Santos - OAB:141.484-SP, HENRIQUE RUSCHEL - 

OAB:OAB/RS 73.296, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, 

JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, JAQUELINE PROENÇA 

LARRÉA MEES - OAB:13.356/MT, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:9.847/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, JOSE 

VALÉRIO JÚNIOR - OAB:17.529 - MT, KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11.887-B/MT, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4.695/MT, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7.381/MT, LUCAS JOSÉ MARIANI - OAB:OAB/RS 55.788, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498/MT, LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO 

TAVARES - OAB:3961/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, 

MARCIO KOJI OYA - OAB:OAB/SP 165.374, MARCIO YOSHIHARU 

HIRATSUKA - OAB:OAB/SP 169.290, MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425-B/MT, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:16.861, MARINA LIMA RASSI - OAB:16097, MARINA MOTT 

RUGGIERO - OAB:OAB/SP 207.419, MÁRIO APPEL BASSEGIO - 

OAB:OAB/RS 86.789, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, MAYRA 

KATITA ALVAREZ ROSENDE BUENO - OAB:320.323/SP, MIRELLA 

GUEDES CAMPELA - OAB:OAB/SP 203.715, NADIA TARDE KUHNEN 

SULAS - OAB:8.658, NAGIB KRUGER - OAB:4.419/MT, NATALY DE 

SOUSA DIAS - OAB:48546, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9.845/MT, OTAVIANO 

MUNIZ DE MELO JUNIOR - OAB:188139/SP, OTTO MEDEIROS DE 

AZEVEDO JR. - OAB:7683, PABLO CESAR NUNES BORGO GUIMARÃES 

- OAB:160.721/RJ, PAULO WAGNER PEREIRA - OAB:OAB/SP 83.330, 

RAFAEL BRIZOLA MARQUES - OAB:OAB/MT 76.787, RAFAEL LARA 

MARTINS - OAB:OAB/GO 22.331, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:236.471/SP, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770, ROSANA DE SEABRA - 

OAB:98996/SP, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373/MT, SANDRA 

DE SOUZA MARQUES SUDATTI - OAB:OAB/SP 133.794, SANDRO 

TICIANEL - OAB:6877/MT, SARA DE LOURDES S. ORIONE E BORGES - 

OAB:OAB/MT 4807-B, SILVIA MARA DE ARRUDA MARTINS - 

OAB:10.685/MT, STEFANY FERREIRA DE ALMEIDA BARRETO - 

OAB:388992/SP, THAIS DE SOUZA FRANÇA - OAB:311978, THAÍSA 

GIMENES BRANCO - OAB:282.727 SP, THAMI DOS SANTOS REQUENA - 

OAB:SP 363873, THIAGO BARBOSA AZAMBUJA - OAB:OAB/RS 63410, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455/MT, VICTOR KENDI OIKAWA FURUMOTO - 

OAB:372.551/SP, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 10(dez )úteis dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 878971 Nr: 16123-79.2014.811.0041

 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: SENA CUIABA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO FARIAS 

DA SILVA JUNIOR - OAB:21.646, JULIANA MACHADO RIBEIRO - 

OAB:15581/0, LIVIA MARCA MACHADO F. QUEIROZ - OAB:14.472/MT, 

MARCELA ASSIS PARVA SERRA BRAGAGLIA - OAB:13256, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280, MARCO AURELIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, PRISCILA GARCIA MOREIRA - 

OAB:20198

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1341710 Nr: 18166-47.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA 

E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS GLOBAL S/A, 

GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., ADVANCED 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB

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

OAB:6.602/MT, Isabel Cristina Guarim da Silva Arruda - 

OAB:6.347/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

 Visto.

Ante a manifestação do Administrador Judicial às fls. 300/311, determino o 

apensamento do presente feito aos autos nº 18166-47.2018.811.0041, 

Código: 1341710, e nº 18167-32.2018.811.0041, Código: 1341711.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1449182 Nr: 853-05.2020.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCO CREDISUL COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO SUDESTE DA AMAZÔNIA LTDA

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

M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562-RO

 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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1449183 Nr: 854-87.2020.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCO CREDISUL COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO SUDESTE DA AMAZÔNIA LTDA

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

M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME, MAV NAVEGAÇÃO E 

TRANSPORTES EIRELLI, A. M. R. TRANSPORTES LTDA, MALLY 

COMÉRCIO SERVIÇOS E LOGISTICA EIRELLI, V. A. M. TRANSPORTES 

LTDA, MAURILIO RAMALHO DE OLIVEIRA, RONALDO DE ALMEIDA 

MOURA, TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA, MARCELO 

RAMALHO DE OLIVEIRA, ANA CLARA DANDOLINE DOS SANTOS, 

VICTORIA CAMACHO DANDOLINI RAMALHO DE OLIVEIRA, EMANUELLY 

OLIVEIRA RAMALHO, MANOEL RAMALHO DE FIGUEIREDO, ALLAN 

CRISTIAN MOTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562-RO

 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): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1346253 Nr: 19019-56.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOTORANTIM CIMENTOS S/A, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

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

 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

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 780, e concedo o prazo de 10 dias úteis para 

manifestação.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819415 Nr: 25687-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, 

BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA, TRANSPORTADORA MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 MS

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

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 312, e concedo o prazo de 15 dias úteis para 

manifestação.

Decorrido o prazo acima assinalado, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 934912 Nr: 51952-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISETORIAL II, ADMINISTRADORA GRADUAL 

CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL 

CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, ITAHUM COMÉRCIO, 

TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA, MASSA 

FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE COSTA AUGUSTO - 

OAB:296044/SP, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT, THIAGO V. C. GIANNATTASIO - OAB:OAB/SP 313.000

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

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

OAB:6565, COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800492 Nr: 6917-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA FALIDA DE 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA, BANCO SAFRA S.A, MASSA 

FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA, BANCO TRIÂNGULO S/A, PROVIDENCIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA ME, ÁGAPE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

EIRELI LTDA - EPP, NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, 

CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, LAGOMAR DISTRIBUIDORA DE 

CONGELADOS - ME, AVAL SECURITIZADORA DE CRÉDITO S/A, JUREMA 

SABINA DA SILVA - ME, DISTR CUIABANA PROD HIGIENE LIMPEZA LTDA, 

YOKI ALIMENTOS S/A, BANCO ITAÚ BBA S/A, MASTERCARD BRASIL 

SOLUÇOES DE PAGAMENTOS LTDA, DISTRIBUIDORA MARLA DE 

ALIMENTOS LTDA, KRAFT FOODS BRASIL S/A (LACTA), MJB COMERCIO 

DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SEGURANÇA, BANCO FIBRA S.A, 

MJB SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, DANIELLE MUZZI MAGLHAGÃES, 

A.B. HERANI JUNIOR ME, PRESTASERV PRETADORA DE SERVIÇO LTDA, 

TRENDBANK MULTICREDIT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS, UNIVERSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, 

NARDES & CIA LTDA - EPP, C.B.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES 

CONGELADOS LTDA., BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, IRMÃOS 

DOMINGOS LTDA, BANCO RURAL S.A, EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, BANCO BRADESCO S/A, 

AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, VISA DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA, DIBOX DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS BROKER LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA, DEYCON COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING, 

TOTVS S/A, OI S/A, THAIANA ARAUJO DA SILVA LATORRACA 

FERREIRA, COOPERATIVA CENTRAL DOS PROD. RURAIS DE MINAS 

GERAIS LTDA ITAMBE, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, COMAJUL - COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE 

JUSCIMEIRA LTDA, ALPARGATAS S.A, CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA, BANCO SANTANDER S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A, COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERATES S/A, TOCANTINS 

REFRIGERANTES S/A, BANCO BRADESCARD S/A, DELTA 

COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA, EMBAVI - EMPRESA 

BRASILEIRA DE AZEITE E VINAGRE LTDA, DIPALMA - COM. DIST. DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, FERAL METALURGICA LTDA, 

VANDER JOSÉ LUCIANO, MATTEL DO BRASIL S/A, IBM BRASIL - 

INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA., VERA LUCIA DE MOURA 

SILVA, BENASSI SÃO PAULO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA, PORTAL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA, CARAMORI 

EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA, TELEFONICA BRASIL S/A, 

MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO LTDA, RODOLPHO 

RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, VERONICA NASCIMENTO GOMES, BRF 

S/A, EDILAINE MARQUES DA SILVA PAES, BEMATECH S.A., J. A. 

PAVÃO- Serviços Administrativos-ME, SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NP, BELLO ALIMENTOS LTDA, 

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, KAEFER AGRO INDUSTRIAL 

LTDA, JB COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS EIRELI ME, ITAUTEC 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARY SILVEIRA 
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FONTOURA - OAB:15.110-PR, ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS, ANA CARLA BRIZOLA - OAB:23419/O, ANA CAROLINA 

SCARAÇATI - OAB:11166/MT, ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA - 

OAB:200.777/SP, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9.027-B, ANTONIO CAETANO 

SIMAO - OAB:9027-B/MT, ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - 

OAB:MT 5.026, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, 

ANTONIO MARCELO von USLAR PETRONI - OAB:153.809/SP, ARNO 

JUNG - OAB:19.585-PR, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - OAB:OAB/MT 15948, 

CAMILLA B. MEDEIROS - OAB:9.519/MT, CARLOS FERNANDO 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15.104 A, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, DANIELE CRISTIANE DRULLA - OAB:42.762/PR, 

DARLAN ADIB FARES - OAB:9265/MT, DELSON PETRONI JUNIOR - 

OAB:26837/SP, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:8.186 B-MT, 

EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:7.182/MT, FLÁVIA ALMEIDA 

MOURA DI LATELLA - OAB:109.730/MG, FLAVIA NEVES NOU DE BRITO 

- OAB:17.065/BA, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT, GISELLE SAGGIN PACHECO - OAB:14129, GISELLE 

SAGGIN PACHECO LIMA - OAB:14.129-A/MT, HELEONORA MARIA 

BARROS GONÇALVES - OAB:12578, IVAN CADORE - OAB:26.683, 

IZABELA PATRÍCIA MACEDO P. MAIA - OAB:17.274-0/MT, JOÃO 

ANTONIO DE F. ROCHAE SILVA - OAB:186537-MT, JOÃO GABRIEL 

SILVA TIRAPELLE - OAB:10455/MT, JOÃO PAULO FOGAÇA DE 

ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384/SP, JOSÉ ORTIZ GONZALES - 

OAB:OAB/MT 4.066-B, JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT, JULIANA FERNADES SANTOS TONON - OAB:292422-SP, 

LAURA CATARINE DUETI VILALBA SOUZA DE ABRREU - 

OAB:14.270-MT, LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - OAB:8.194-A/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282, MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:63440/MG, MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE 

REIS - OAB:1.623-A/MG, MARÍLIA CRISTINA DE CARVALHO ZULLI - 

OAB:19254, Mario Cardi Filho - OAB:3.584-B, MAURICIO ALMEIDA 

JOPPERT - OAB:17.930-A, MAURO CRISTIANO MORAIS - 

OAB:26.378/PR, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A, MILTON MARTINS 

MELLO - OAB:3811, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, 

NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065-A, OTTO 

MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT, PAULO FABRINNY 

MEDEIROS - OAB:5.940/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA 

LOPES - OAB:98.709/SP, PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PRISCILA ANDRADE ZILIANI - OAB:16.853/E, REALSI 

ROBERTO CITADELLA - OAB:47925/SP, REGINA APARECIDA SEVILHA 

SERAPHICO - OAB:147738/SP, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, ROBERTO 

CARLOS RIBEIRO MOURÃO - OAB:13.258, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT, 

ROMEU DE OLIVEIRA E SILVA JUNIOR - OAB:144186/SP, RONALDO 

RAYES - OAB:114521/SP, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180/MT, TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA - OAB:178403/SP, 

Thaiana Araujo da Silva Latorraca Ferreira - OAB:15360, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, VAGNER SOARES 

SULAS - OAB:8455/MT, VITOR HUGO S. DE AQUINO - OAB:12.546/MT, 

VITOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12.546, WILLIAM 

CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, WILSON CARLOS MARQUES - 

OAB:10.912 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com o fim de publicar os itens 9, 10 e 11 da 

decisão/despacho de fls. 18.928/18.932: "(...)9) INTIME-SE O 

ADMINISTRADOR JUDICIAL, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

manifeste sobre as penhoras nos rostos dos autos, às fls. 18.568/570, 

18.575/588 e 18.922/18.954. 10) INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL, 

para que, tome ciência do teor do Ofício juntado à fl. 18.907, oriundo da 

11ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, tomando as 

providências cabíveis. 11) INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL, para 

que tome ciência da Penhoras no Rosto dos autos (fls. 18.568/570, 

18.575/18.588 18.915/18.954) e adoção das medidas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74485 Nr: 13051-41.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE TRESE CONSTR.E 

INCORPORADORA LTDA., RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Consoante determinação assentada em fls. 801, procedo à intimação 

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

presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825957 Nr: 31920-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVFEC, UANDERLY BENEDITO DA COSTA, PEDRO 

MARTINS VERÃO, SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Impulsionando os autos, promovo a republicação da certidão de fls. 291 , 

haja vista que não houve a escorreita intimação das partes: "Procedo à 

intimação da parte requerida para se manifestar nos presentes autos no 

prazo de 05 (cinco) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379428 Nr: 15235-86.2009.811.0041

 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: JOACIL DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE HELENA MARTINS 

MIGUEL ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

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

dias, informar o presente Juízo sobre à retificação da classificação do 

crédito de JOACIL DA SILVA, conforme decisão de fls. 143 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090791 Nr: 6460-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA

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

ESTOFADOS LTDA ME, CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:20720-B, 

CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - OAB:6.066/MT, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519-O, RICARDO AUGUSTO BULHÕES LEITE - 

OAB:23804/O

 Diante da ausência de registro de intimação do administrador do Juízo 

atinente à decisão de fls. 174, remeto-a à publicação: "Visto. Intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para que informe se o crédito em questão é 

objeto de impugnação/habilitação de crédito, no prazo de 05 dias úteis. Em 

caso positivo, deverá informar também o código do processo e a fase em 
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que se encontra, bem como proceder à juntada de cópia da petição inicial, 

documentos e eventual sentença. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1268235 Nr: 27094-21.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA. - EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3581/A, LEONARDO MORO BASSIL DOWER - 

OAB:13914/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, VITOR DE OLIVEIRA 

TAVARES - OAB:15300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alini Aparecida Lima 

Barbosa - OAB:20807/O, MARDEN E.F.TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Diante da ausência de registro de intimação Caixa Econômica Federal 

atinente à decisão de fls. 87, remeto-a à publicação: "Visto. Ante as 

informações prestadas pelo Administrador Judicial às fls. 81/82, 

renove-se vista a Caixa Econômica Federal para manifestação, no prazo 

de 05 dias úteis. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1274215 Nr: 29113-97.2017.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OMEGA TOWER, RODOLFO 

CORREA DA COSTA JUNIOR, ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

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

TOCANTINS LTDA, NILTON DE BRITO

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

SILVA - OAB:6.565-MT, CREIDE MARIA DA SILVA - OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Diante da ausência de registro de intimação do administrador do Juízo 

atinente à certidão de fls. 150, remeto-a à publicação: "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.: 1308532 Nr: 10506-02.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA DROGA CHICK LTDA, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

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

OAB:MT 19.198, GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - OAB:9.299/MT, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 Impulsiono o feito, em cumprimento ao item 2 da decisão de fl. 122, intimo 

a massa falida para, no prazo de 10 dias, depositar nos autos o 

comprovante do produto da venda e os documentos comprobatórios da 

alienação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1445113 Nr: 19039-13.2019.811.0041

 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: UNIAO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - OAB:108072/RJ, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Diante da ausência de registro de intimação do advogado da recuperanda 

atinente à decisão de fl. 07, promovo à republicação: "Assim, intime-se o 

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

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

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1378811 Nr: 3984-22.2019.811.0041

 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: RAIMUNDO LOPES DA SILVA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, 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

 Tendo em vista que a parte autora é representada pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Groso, promovo a abertura de vista ao referido Órgão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1402506 Nr: 9522-81.2019.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIO DIAS DE ANDRADE, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE DROGARIA DROGA CHICK 

LTDA

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

OAB:MT 19.198, JOÃO MARIO DIAS DE ANDRADE - OAB:405.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT

 Diante da ausência de registro de intimação do administrador do Juízo 

atinente à certidão de fl. 150, promovo nova intimação ao administrador 

judicial para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos presentes autos.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1006821-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SANTIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

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

Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1027670-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIELLE CRISTINE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

DARLA DA SILVA TAVARES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELBERTO VIEIRA PIRES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a Parte 

Requerida tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou 

providenciar os meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) 

intimação(ões). Nada mais

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000648-13.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JUNP IND. E COM. DE MADEIRAS E EXP. LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO OAB - MT15437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO (REU)

BRANCO (REU)

RONIEL FERREIRA ALVES (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 DESPACHO Processo: 

1000648-13.2019.8.11.0099. AUTOR(A): JUNP IND. E COM. DE MADEIRAS 

E EXP. LTDA REU: RONIEL FERREIRA ALVES, BRANCO, ROBERTO Vistos 

etc. ATENTE-SE a Serventia deste Juízo ao INTEGRAL cumprimento das 

determinações deste Magistrado, evi tando-se conclusões 

desnecessárias. Tendo em conta a emenda à inicial pela parte autora, 

atrelada ao decisum proferido no id. n. 26944844- pág. 1, colha-se 

manifestação Ministerial. Às providências. Cuiabá, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016244-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA COSTA LOPES (AUTOR(A))

JOAO GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

CLEIDEANE JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

DANIEL REINALDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA OAB - MT4671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RÉUS AUSENTES, INOMINADOS E TERCEIROS INTERESSADOS CITADOS 

POR EDITAL (REU)

VITORINO (REU)

MAGAIVER (REU)

OUTROS (REU)

SÉRGIO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016244-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOAO GONCALVES DE 

QUEIROZ, CLEIDEANE JESUS DA SILVA, DANIEL REINALDO DE SOUZA, 

SIMONE DA COSTA LOPES RÉU: MAGAIVER, OUTROS, VITORINO, 

SÉRGIO, RÉUS AUSENTES, INOMINADOS E TERCEIROS INTERESSADOS 

CITADOS POR EDITAL Vistos, Coaduno com o MPE (Id. 21283259); por 

conseguinte, determino que a parte autora que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

a contar desta intimação, remeta a secretaria deste juízo o resumo da 

petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, em formato word, para 

expedição do edital para publicação no órgão oficial, bem como em jornal 

local. Ressalto que no edital deverão constar tanto os réus nominados 

como os réus inominados e eventuais terceiros interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos, com prazo de 20 (vinte) dias, atentando-se a 

secretaria para as formalidades previstas em lei, nos termos do art. 232 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo do edital, certifique. 

Intime-se. Notifique-se. Às providências. (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057534-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE ATAYDE (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT10201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER ROBERTO "COXA" (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLA "DE TAL" (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1057534-12.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANDERSON 

RODRIGO CARVALHO DE ATAYDE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HEBER 

ROBERTO "COXA", CARLA "DE TAL" Vistos etc. Acolho a competência 

declinada no id. n. 27825203 e recebo o feito no estado em que se 

encontra. De início, entendo por bem, remeter os autos ao MPE para 

manifestação, consoante o exposto no art. 178, III, do CPC/2015. Às 

providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1005559-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO SANTOS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT4574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA BATISTA MUNIZ (REU)

OUTROS CADASTRADOS (REU)

NEVAIR JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA (REU)

Valdinineu Rissardi "Vereador Vá" (REU)

ADONI MEDEIROS "NICO" (REU)

NILDA DA SILVA TESOUREIRA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1005559-14.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SINVALDO SANTOS BRITO REU: 

NILDA DA SILVA TESOUREIRA, ADONI MEDEIROS "NICO", VALDININEU 

RISSARDI "VEREADOR VÁ", NEVAIR JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA, 

OUTROS CADASTRADOS, CLAUDINEIA BATISTA MUNIZ Vistos etc. 

Ouça-se o representante do MPE, consoante o exposto no art. 178, III, do 

CPC/2015. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081191 Nr: 2117-96.2016.811.0041

 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: JARMES DE SOUZA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANCELMO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PAULO DE 

SOUZA - OAB:5301-MT, LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - 
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OAB:12366-B, NILSON ARRUDA PINTO - OAB:2.425-MT

 Vistos etc.

Certifique o decurso de prazo com relação a decisão de fl. 447/447v .

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058991 Nr: 50501-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARMES DE SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO DE SOUZA - 

OAB:5301-MT, LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - OAB:12366-B, 

NILSON PINTO ARRUDA - OAB:2425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de dilação de prazo formulado pela parte autora (fls. 

149/152), pelo termo de 60 (sessenta) dias, a fim de que possa localizar o 

endereço da parte requerida.

Outrossim, em que pese o requerente criticar a atuação do Juízo, saliento 

que a i. Magistrada se ateve ao exercício da posse, bem como a 

comprovação do esbulho, não havendo que se falar em irregularidade. 

Antes, efetivamente, deveria o nobre causídico ter manejado recurso 

cabível, posto que, ao que parece, sua pretensão era de modificar o 

decisum proferido.

Decorrido o termo, certifique-se.

Após, conclusos.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1042184-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE AUXILIADORA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR OAB - MT4636-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042184-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARLENE AUXILIADORA 

BRANDAO REU: ANTONIO DALVO DE OLIVEIRA Vistos etc. Tendo em 

conta que ambas as partes postulam pela realização de perícia técnica, 

defiro-a. Em tempo, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

autora, nos termos do art. 98 do CPC. Logo, mostrando-se 

excessivamente oneroso à autora, que litiga ao abrigo da gratuidade da 

justiça, é de ser deferida a elaboração dos documentos necessários pelo 

perito do Juízo, cabendo ao Estado arcar com os ônus respectivos, em 

obediência ao disposto no art. 5º, XXXIV e XXXV da Constituição Federal. 

Destarte, nomeio o perito Sr. Alessandro Benedito Oliveira Bello, CREA/MT 

n. 9830/D, com endereço na Rua Des. Olegário Moreira de Barros, n. 108, 

B a i r r o  A r a é s ,  C E P  7 8 . 0 0 5 - 6 1 0 ,  C u i a b á / M T ,  e - m a i l : 

agrometaprojetos@gmail.com.br, o qual cumprirá o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC). O 

perito deverá responder aos quesitos deste juízo: - A dimensão do imóvel 

da área sub judice; - Quando e onde o muro foi construído; - Localização 

do canil e há quanto tempo em que está ali; - Existência ou não de 

benfeitorias, bem como onde se localizam; e - Existência de árvores 

frutíferas e/ou plantação; bem como onde se localizam. Intime-se o perito, 

para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, se aceita o encargo, 

ressaltando que o pagamento é pro rata. Logo, o montante que cabe a 

parte autora, ou seja, 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais 

será realizado nos termos da Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, enquanto que os 50% (cinquenta por cento) residuais 

serão suportados pelo réu, após a sua anuência acerca do valor 

posteriormente indicado pelo perito. Intime-se. Às providências. Cuiabá, 

data registrada no sistema (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1025908-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA KRISTINE DOS PASSOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maria Fernanda de Toledo Ribeiro Maymone OAB - MT7547-O 

(ADVOGADO(A))

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT10108-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecidos (REU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025908-43.2017.8.11.0041. AUTOR(A): DANIELA KRISTINE DOS 

PASSOS DE MORAES REU: DESCONHECIDOS Vistos etc. Tendo em vista 

que, embora intimada via DJE, a parte autora não providenciou a 

publicação do edital, nos termos do art. 257, p.ú, do CPC (id. n. 17424169), 

tampouco comprovou o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça (id. 

n. 16334593), DETERMINO a sua intimação PESSOAL, através de OFICIAL 

DE JUSTIÇA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias cumpra tais 

deliberações, sob pena de extinção por abandono, nos termos do art. 485, 

III, do CPC. Decorrido o termo, CERTIFIQUE-SE e volva-me concluso. 

Intime-se. Às providências. (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 Processo: 

1030756-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DAYCOVAL S/A REU: 

INVASORES Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdito Proibitório com tutela 

antecipatória de urgência proposta por BANCO DAYCOVAL S/A, em 

desfavor de invasores, cuja qualificação é desconhecida. Na inicial, a 

parte autora alega ser legítima proprietária e possuidora das áreas que 

somadas perfazem 32 hectares e encontram-se registradas nas 

matrículas sob os nº 20.568, 20.571, 21.328 e 20.573, todas do 7º Ofício 

de Imóveis desta Comarca. Aduz que em 2011 ajuizou uma demanda sob o 

nº 4792-08.2011.811.0041 que tramitou nesta Especializada, em que 

obteve como sentença favorável a sua reintegração na posse dos 

referidos imóveis. Ocorre que foi informada pela empresa filial localizada 

em Cuiabá, que algumas pessoas haviam invadido parte da área situada 

nas proximidades dos bairros Wantuil de Freitas e Barreiro Branco. 

Embora sejam invasores desconhecidos, tem-se o conhecimento de que 

um deles atende pelo nome de Ray. No dia 08/07/2019, o preposto do 

autor verificou que várias pessoas estava ocupando o local, se valendo 

de construções precárias de barracos de madeiras, além de três porteiras 

e uma cerca. Diante do exposto, postulou o demandante pelo deferimento 

da liminar de interdito proibitório. Com a inicial vieram alguns documentos. 

Instado a se manifestar, o i. Promotor de Justiça recomendou pela emenda 

da inicial, de modo que a parte autora acostasse o memorial descritivo da 

área, esclarecesse a divergência entre o pedido de interdito proibitório e o 
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fato da área já estar ocupada, além de comprovar o exercício da posse 

(id. n. 22068514). O parecer Ministerial fora acolhido por este Juízo (id. n; 

22152242) e atendido pela parte autora, ocasião em que requereu a 

conversão do interdito proibitório para reintegração de posse (id. n. 

22845681). Empós, o parquet exarou em seu parecer que nos autos 

inexiste interesse social ou conflito coletivo, de modo a não ensejar sua 

intervenção na lide (24346662). Audiência de justificação designada no id. 

n. 25169612. Tendo em conta que os requeridos não foram encontrados 

na área (id. n. 28737147), não foi possível realizar a audiência preliminar 

(id. n. 28890456). É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, em que 

pese a parte autora ter postulado pela conversão do interdito proibitório 

em reintegração na posse (id. n. 22845681), verifico que se trata de 

ameaça ao exercício da posse e não de efetivação de esbulho, consoante 

se depreende da diligência do oficial de justiça (id. n. 28737147) que 

frise-se redigida e realizada com excelência. Ressalta-se que conquanto o 

meirinho tenha se diligenciado por três vezes, com o fito de proceder a 

notificação dos invasores, não logrou êxito em nenhuma delas. Portanto, 

ainda que tenha ocorrido esbulho, atualmente, o que se vislumbra é o 

receio da parte autora sofrer uma invasão. Nesse viés, INDEFIRO, por ora, 

a conversão do interdito proibitório em reintegração de posse, pelo que 

passo a análise do pedido de liminar formulado na inicial: Conforme a 

intelecção do art. 561 c/c o art. 567, ambos do CPC e pacífico 

entendimento jurisprudencial, para que a positivação do pedido do 

demandante prospere, deve ser comprovado: o exercício da posse e o 

justo receio de serem molestado. Com relação ao pressuposto posse é 

importante ressaltar que a posse a ser protegida é a posse pública, 

reconhecida pela comunidade e de boa-fé. Nos autos em comento os 

autores demonstraram o exercício longevo e regular da posse, em 

cognição sumária não exauriente, conforme a sentença de reintegração, o 

que demonstra a busca pela defesa de sua posse. Além disso, consta 

declaração de ITR desde o ano de 2015, certidões negativas de débitos 

fiscais, bem como há prints de e-mail de proposta de compra e venda da 

área (id. n. 22845690 e ss). O justo receito da moléstia resta comprovado 

por meio do boletim de ocorrência (id. n. 21605117) e imagem de barraco 

construído de forma precária ( id. 21605118). Desta forma, uma vez que 

as provas documentais carreadas nos autos são suficiente para 

comprovar, em cognição sumária, não exauriente, os requisitos do art. 561 

do CPC, bem com a efetiva ameaça à posse da parte autora, DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO PROIBITÓRIO em favor do autor, sobre as áreas inscritas nas 

matrículas nº 20.568, 20.571, 20.573, 21.328 (ids. n. 21604882, 21604885, 

21604886, 21604888). 1 – Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 

1.000,00 (mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta 

decisão. 2 – CITEM-SE os réus, querendo, apresentar defesa no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 564, do Novo Código de Processo Civil 

e INTIME-OS da presente decisão. 3 – EXPEÇA-SE edital de citação e 

intimação dos réus não encontrados pelo meirinho, nos termos do art. 554, 

§1°, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias. 4 – Decorrido o prazo para a 

defesa, certifique o necessário e abra-se vista à parte autora para 

manifestação. 5 – Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar 

de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas 

economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, 

do NCPC. 6 – INTIME-SE os autores desta decisão e para que tomem 

providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, 

valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na 

região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, 

conforme determina o art. 554, §3°, do CPC. 7 – Não será necessária a 

ciência ao Ministério Público, tendo em conta a manifestação de que não 

vislumbra causa de intervenção. 8 – Insira na autuação a expressão “e 

OUTROS”, conforme consta na inicial e que caracteriza o conflito coletivo. 

9 – Dê ciência desta decisão à Secretaria de Segurança Pública - SESP, 

tendo em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 

2012 (que regulamentava o acompanhamento do cumprimento das 

reintegrações de posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de 

Conflitos Fundiários), ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 

2019, ressaltando que por se tratar de mandado meramente proibitório, é 

desnecessária a intervenção da SESP no seu cumprimento. 10. 

Cientifique-se o INCRA sobre o conflito instalado no local, para, querendo, 

prestar informações que entender pertinentes, cuja comunicação se dará 

por e-mail dirigido ao superintendente e ouvidor agrário regional. 11. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1061222-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TADEU RIBEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CEZAR BRANDAO JUNIOR (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: 

1061222-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARCOS TADEU RIBEIRO SILVA 

REU: LUIZ CEZAR BRANDAO JUNIOR Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdito Proibitório com pedido liminar ajuizada por MARCOS TADEU 

RIBEIRO SILVA, em desfavor de LUIZ CEZAR BRANDÃO JUNIOR, visando 

repelir ameaça ao exercício da posse sob o imóvel rural, localizado no 

município de Santo Antônio/MT. Em suma, requer o deferimento da liminar 

de interdito proibitório em razão de notificação para desocupação da área. 

Os autos foram distribuídos inicialmente, em sede de plantão judiciário, 

oportunidade em que fora determinada a redistribuição em consonância ao 

at. 1, §7º, da Portaria Conjunta nº333/2019-PRES/CGJ (id. n. 27672863). É 

a síntese necessária. Fundamento e decido. De início, verifico que os 

autos em comento versam sobre conflito possessório individual e possível 

discussão contratual de área rural localizada no município de Santo 

Antônio/MT, o que afasta, portanto, a competência deste Juízo, senão 

vejamos: A Resolução 006/2014/TP, que ora transcrevo, regulamenta a 

competência desta Especializada em Direito Agrário: Art. 1º - Atribuir à 

Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: VVARA 

COMPETÊNCIA VVARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO Processar 

e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários COLETIVOS 

dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, 

nos termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são 

conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da 

competência o processo e julgamento dos crimes praticados em 

decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados. Para 

configurar uma demanda possessória coletiva que seja da competência 

deste Juízo especializado, devem estar presentes os seguintes requisitos 

para a sua caracterização: a) demanda envolvendo interesse coletivo, 

neste caso, grupo de pessoas determinadas ou indetermináveis, que 

compartilhem a mesma situação de fato[1] . b) a necessidade de a ação 

derivar de ocupação para fins de distribuição de terras, de forma pacífica 

ou violenta ou para se assegurar a promoção e defesa dos direitos 

humanos dos rurícolas e de suas famílias, ainda que não estejam ligados 

diretamente a movimentos sociais ou associações para esse fim; c) 

indicativo de interesse social (público) e/ou tensão social que justifique o 

tratamento judicial especializado; Esse item é praticamente a tônica de todo 

conflito coletivo possessório que é, antes de tudo, um conflito social. 

Esses elementos ou requisitos acima mencionados são encontrados nos 

julgados do e. Tribunal de Justiça do nosso Estado como podemos 

perceber nos exemplos abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO 

DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO - RESOLUÇÃO TJMT Nº 

07/2008 - LITÍGIO COLETIVO PELA POSSE DE TERRAS RURAIS – 

COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – NATUREZA ABSOLUTA – 

RECURSO DESPROVIDO. Para aferir a competência da Vara Especializada 

de Direito Agrário, mostra-se necessário perquirir se a relação jurídica 

entre as partes envolve litígio coletivo pela posse de terras rurais (Res. nº 

07/2008-TJMT, art. 2º). Mostra-se pertinente o conhecimento da lide pela 

jurisdição especializada, ainda que os interesses não sejam coletivos, mas 

individuais homogêneos, isto é, de grupo, categoria ou classe de pessoas 

determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos divisíveis, de 

origem comum. Evidenciado que a ação possessória deriva de ocupação 

para fins de distribuição de terras, de forma pacífica ou violenta, 

justifica-se o tratamento judicial especializado para se assegurar a 

promoção e defesa dos direitos humanos dos rurícolas e de suas famílias. 

(PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 72036/2011 - 

Data de Julgamento: 05-9-2012 – Relator - Des. Marcos Machado) 

Destarte, a presente ação não se enquadra na Competência delimitada no 
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provimento 004/2008/CM/MT, tampouco compreende as hipóteses 

elencadas pela Resolução nº 006/2014/TP. Ex positis, por não se tratar de 

matéria afeta a esta Especializada, declaro a minha incompetência para 

processar e julgar o presente feito e determino que o feito seja remetido 

para a Comarca de Santo Antônio/MT, com fundamento no art. 47, caput, 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061148-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN OTAVIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA OAB - MT25287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRES WESTPHAL VIANA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1061148-25.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ALAN OTAVIO DE FREITAS 

REQUERIDO: TAMIRES WESTPHAL VIANA SOUZA Vistos etc. ALAN 

OTÁVIO DE FREITAS ajuizou AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO: DE 

MANUTENÇÃO DE POSSE E DE INTERDITO PROIBITÓRIO, em desfavor de 

TAMIRES WESTPHAL VIANA SOUZA, tendo por objeto o lote nº 06, quadra 

107, Bairro Dr. Fábio II, em Cuiabá/MT. Inicialmente, faz-se necessária a 

emenda a inicial, de modo que a parte autora esclareça o pedido, no prazo 

de 15 (quinze) dias, definindo se a pretensão recai sobre interdito 

proibitório, manutenção ou reintegração na posse, bem como se postula 

pelo deferimento da liminar previsto no rito das ações possessórias (art. 

562 do CPC) ou se funda em tutela de urgência (art. 300 e ss do CPC). No 

prazo acima mencionado, a parte autora deverá comprovar de forma clara 

e indubitável a forma como vinha exercendo sua posse. Destarte, em 15 

dias, ainda, a parte autora deverá comprovar como vinha mantendo sua 

posse, se realizava limpeza, vistorias, bem como se eventualmente erigiu 

benfeitorias nessa área. Ex positis, nos termos do art. 321 do CPC, INTIMO 

a parte autora, via DJE, para, em 15 dias, emendar à inicial, a fim de 

esclarecer o seu pedido e comprovar o exercício de sua posse, sob pena 

de indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1051402-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO MOACIR HERTER (OPOENTE)

ODETE JOST HERTER (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ VITOR PEREIRA FILHO OAB - GO27701 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A (OPOSTO)

ADAO MOTA (OPOSTO)

MANOEL CECÍLIO (OPOSTO)

NECI MARTINS LIMA (OPOSTO)

NEWTON MACIEL (OPOSTO)

ADEMIR ANTONIO LANG (OPOSTO)

JOSE CAETANO RIBEIRO (OPOSTO)

NILO PEREIRA DOS SANTOS (OPOSTO)

LUIZ NERES CARDOSO (OPOSTO)

BENEDITO MISTRE DA SILVA (OPOSTO)

FRANCISCO DE TAL (OPOSTO)

JOÃO ANGÉLICA (OPOSTO)

MANOEL CARNEIRO DA SILVA (OPOSTO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FUNDACAO NACIONAL DO INDIO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1051402-36.2019.8.11.0041. OPOENTE: HILARIO MOACIR HERTER, ODETE 

JOST HERTER OPOSTO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A, 

ADAO MOTA, ADEMIR ANTONIO LANG, JOSE CAETANO RIBEIRO, NILO 

PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ NERES CARDOSO, BENEDITO MISTRE DA 

SILVA, FRANCISCO DE TAL, JOÃO ANGÉLICA, MANOEL CARNEIRO DA 

SILVA, MANOEL CECÍLIO, NECI MARTINS LIMA, NEWTON MACIEL Vistos 

etc. Tendo em conta a incompatibilidade entre os sistemas PJE e Apolo 

Eletrônico, bem como a manifestação no id. n. 28576776, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, 

do CPC/2015). Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, pela ausência de citação. Após a 

preclusão, arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe, sem 

custas. Intime-se. Às providências. (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1061837-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ocupantes do Residencial Jonas Pinheiro III (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1 0 6 1 8 3 7 - 6 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  L U M E N 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REQUERIDO: 

OCUPANTES DO RESIDENCIAL JONAS PINHEIRO III Vistos etc. LUMEM 

CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado representada por Luiz Carlos Miranda, ajuizou Cautelar 

Inominada em desfavor dos ocupantes do Residencial Senador Jonas 

Pinheiro III. Em suma, a parte autora requereu a re-expedição de mandado 

de reintegração de posse, ante a nova invasão perpetrada. A demanda foi 

distribuída em sede de plantão judiciário, ocasião em que o Juiz Plantonista 

entendeu pela ausência de urgência e, por via de consequência remeteu 

os autos para esta Especializada, onde tramita os autos de origem. É o 

necessário. Fundamento e Decido. A tutela de provisória que se encontra 

disciplinada no art. 294 e ss do Código de Processo Civil é aquela que é 

proferida mediante cognição sumária do julgador, fundada em juízo de 

probabilidade. Em observação ao disposto no parágrafo único do citado 

artigo, conclui-se que quando se trata de tutela provisória de urgência, 

esta pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Ademais, 

ao ser requerida em caráter incidental, como ocorre no presente caso, a 

medida (seja ela cautelar ou antecipada) terá lugar dentro do processo em 

curso, sem autuação apartada e independentemente do pagamento de 

custas (art. 295). Sobretudo, implica ressaltar que o pedido formulado 

nestes autos também fora formulado nos autos principais sob o n° 

1010437-50.2018.8.11.0041, cuja apreciação já ocorrera. Nesse sentido, 

resta prejudicado o exame, por perda do objeto e ausência de interesse 

processual (necessidade/utilidade) superveniente, da pretensão de 

re-expedição de mandado de reintegração de posse, que já fora deferida 

nos autos de origem. Assim, nada justifica a manutenção deste feito, 

razão pela qual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, pela ausência de citação. Após a 

preclusão do presente decisum, arquivem-se os autos, com os 

procedimentos de praxe, sem custas. Intime-se. Às providências. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005195-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LIVALDO NUNES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005195-42.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LIVALDO NUNES DA COSTA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial nos seguintes termos: i) Junte cópia dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda. Advirto ao autor que o não atendimento 

de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

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

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019679-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DAVID FRAGA (AUTOR(A))

G. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO DAVID FRAGA OAB - 840.586.921-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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 indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003390-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH EDUARDA IGNACIO (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)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003390-54.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SARAH EDUARDA IGNACIO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 12h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030581-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL AUGUSTO DOS SANTOS BRANDAO (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:

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

Petição do Perito juntada aos autos, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007093-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY MAMEDES ARANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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 do Perito juntada aos autos, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001003-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACENOR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-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))

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Pericial juntado aos autos (Complementação de Laudo), devendo, caso 

queiram, o assistente técnico de cada uma das partes, no mesmo prazo, 

apresentar seu respectivo parecer. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003006-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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R. C. N. (AUTOR(A))

ROSELI AMORIM DE 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003006-91.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

R. C. N., ROSELI AMORIM DE CARVALHO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 

14h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003327-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES DA SILVA (AUTOR)

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)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003327-29.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GUSTAVO SOARES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 12h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1050976-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GINGER SOLOGE BARANHUK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT13879-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (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, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Embargos a Monitória, postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003299-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHOMERSON SANTOS DE BARROS (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)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003299-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JHOMERSON SANTOS DE BARROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 14h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003109-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO VITOR FERREIRA DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003109-98.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO VITOR FERREIRA DUTRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 13h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046064-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES (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)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046064-81.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA RAMOS ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2020, às 13h50, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001538-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE APARECIDO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001538-92.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE APARECIDO COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2020, às 13h02, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002406-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GOMES DOS REIS OAB - RS94929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. X. SOARES EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002406-70.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA REU: J. X. SOARES EIRELI - EPP 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 25/05/2020, às 10h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 
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valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

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

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023980-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEI DA SILVA ROMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000448-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FONSECA DA 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000448-49.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO FONSECA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 25/03/2020, às 14h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018596-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDER DA CRUZ VIEIRA (REQUERENTE)

VILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(REQUERIDO)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018596-16.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOEDER DA CRUZ VIEIRA, VILSON DA SILVA REQUERIDO: 

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA), 

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Homologo a desistência da 

oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora. Dê-se vistas as partes 

para apresentação de memoriais, de forma sucessiva, primeiro aos 

autores, no prazo de 15 (quinze) dias, depois à requerida Saga Hyundai 

(Saga Pantanal Comércio De Veiculo Ltda.), no prazo de 15 (quinze) dias, 

e pro fim à requerida Citavel Distribuidora De Veículos Ltda., no prazo de 

15 (quinze) dias, mediante intimação com fundamento no artigo 364 § 2º 

do CPC/15. Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ/MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052581-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RICARDO DAL BOSCO (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052581-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CESAR RICARDO DAL BOSCO RÉU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE 

LTDA. 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 31/03/2020, às 8h30 – Sala 5, 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 
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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. Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001961-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MONTEZUMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FIGUEREDO GOMES OAB - MT25715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA (REQUERIDO)

TERRA SELVAGEM GOLF CLUB (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001961-52.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAURO MONTEZUMA DE CARVALHO REQUERIDO: TERRA 

SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA, TERRA SELVAGEM GOLF CLUB Vistos, 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/06/2020, às 09h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004890-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALTO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004890-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ENIVALTO MARQUES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2020, às 13h02, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004702-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA DA COSTA COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004702-65.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JHONATA DA COSTA COUTINHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 24/04/2020, às 13h18, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004491-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIL LEITE GUSMAO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004491-29.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEJANIL LEITE GUSMAO ROSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/03/2020, às 14h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004410-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004410-80.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLESIO PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/03/2020, às 

13h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004423-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FELIZARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004423-79.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO FELIZARDO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 26/03/2020, às 13h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018578-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA POLIANA SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 
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Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015091-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TESKE DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038781-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SALES GUIMARAES OAB - GO36220 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE CLAUZO HORTA OAB - GO50202 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO GARCIA (REU)

 

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: 1004239-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DE PAULA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004239-26.2020.8.11.0041. AUTOR: 

VALDIVINO DE PAULA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 14h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004230-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOURADO ALCATARA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004230-64.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LUCAS DOURADO ALCATARA OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 

13h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005477-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. D. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

YASMIN MARIA FERREIRA DE ARRUDA OAB - 055.242.581-84 

(REPRESENTANTE)

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: 1005477-80.2020.8.11.0041. AUTOR(A): I. 

S. D. A. S. REPRESENTANTE: YASMIN MARIA FERREIRA DE ARRUDA 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) Documento pessoal da autora legível; 

Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 
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data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005481-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON FERNANDES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN POSCA PIVOTTO OAB - MT18634/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: 1005481-20.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAYCON FERNANDES ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 28/05/2020, às 12h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005482-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE PAULA (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005482-05.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDNEY PEREIRA DE PAULA 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) 

Documento pessoal legível; Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059007-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUIS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059007-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENATO LUIS SILVA REU: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc., Compulsando 

os autos, verifica-se foi noticiado o falecimento do autor. Consta na 

certidão de óbito juntada aos autos que o requente deixou dois filhos (ID. 

28894646). Desta feita, INTIME-SE o patrono da parte reclamante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, habilitar os herdeiros do de cujos, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 313, § 2º, II, do 

CPC. Às providências. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005213-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005213-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANA FERREIRA DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc 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 24/04/2020, às 13h50, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004197-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE ALVES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004197-74.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GISLAYNE ALVES ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 13h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018096-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESERVA BONIFACIA BY HELBOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-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 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019309-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA PATRICIO (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 - MT8184-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033898-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA CONCEICAO (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))

 

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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016437-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA CARRARA ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GASPARINI OAB - SP142650-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO MICALI OAB - SP164257 (ADVOGADO(A))

VIVIANI ALTRAO GASPARINI DE SOUZA OAB - SP248384 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LARA DA COSTA (REU)

 

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: 1005241-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

RODRIGO SILVERIO LONGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MARTINS (EXECUTADO)

LEONARDO ALVES DE MORAES (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: 1003732-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003732-65.2020.8.11.0041. AUTOR: 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 19/05/2020, às 

10h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 
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autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004217-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE LOURDES NUNES MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004217-65.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ELIZABETE DE LOURDES NUNES MOURA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 

13h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001657-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DELOJO MORAES (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001657-53.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

TATIANE RONDON REU: IVO DELOJO MORAES Vistos, Cite-se e intime-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

18/05/2020, às 08h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005266-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MIRANDA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005266-44.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO MIRANDA DA CUNHA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 23/04/2020, às 13h02, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 
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quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046328-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARLON GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX CLINICA PSIQUIATRICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046328-98.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCAS MARLON GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: 

PAX CLINICA PSIQUIATRICA LTDA Vistos, Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 18/05/2020, às 

09h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003081-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DIAS FERREIRA (REQUERIDO)

ZILDA RODRIGUES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003081-33.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUA REQUERIDO: 

ZILDA RODRIGUES FERREIRA, JOAQUIM DIAS FERREIRA Vistos, etc 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 18/05/2020, às 11h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002031-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO BASTOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002031-69.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNALDO BASTOS ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 14h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000471-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA MARTINS FERREIRA ALVES ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 1000471-92.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURA MARTINS FERREIRA ALVES ANUNCIACAO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 

13h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003580-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DE FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003580-17.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR REU: NILSON DE 

FIGUEIREDO Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 12/05/2020, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003580-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DE FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003580-17.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR REU: NILSON DE 

FIGUEIREDO Vistos, etc Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 12/05/2020, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003115-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA APARECIDA FERMINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003115-08.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: DULCINEIA APARECIDA FERMINO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 

13h15, 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. 
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334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006930-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO NUNES CUNHA SOUTO (EXECUTADO)

EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA (EXECUTADO)

DIOGO MACEDO NUNES CUNHA SOUTO (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005293-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA OAB - 027.566.661-14 

(REPRESENTANTE)

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO VIAJANTE (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005293-27.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: HADNY CAROLINE DE SOUZA MESQUITA REQUERIDO: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., M F AGENCIA 

DE TURISMO E VIAGENS LTDA, ASISTBRAS S/A. - ASSISTENCIA AO 

VIAJANTE, YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. Vistos, etc 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 29/06/2020, às 09h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005451-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005451-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGINALDO DIAS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 28/05/2020, às 13h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005371-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIA TEIXEIRA LINO CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005371-21.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ROSIVANIA TEIXEIRA LINO CAMPOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 28/05/2020, às 14h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 
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CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013967-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSIKA FERREIRA BORGES (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:

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

 

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005378-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DA SILVA BONFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005378-13.2020.8.11.0041. AUTOR: 

EDMILSON DA SILVA BONFIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 28/05/2020, às 13h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005398-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON AUGUSTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005398-04.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MARLON AUGUSTO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 28/05/2020, às 14h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013967-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSIKA FERREIRA BORGES (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:

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

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA fls. 

176/181, postulando o que de direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004394-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA OAB - PE38399 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(REQUERIDO)

FILINTO MULLER (REQUERIDO)

 

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) para o MUNICÍPIO DE JACIARA-MT e para 

o CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ-MT. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017619-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE ALVES DE ARAUJO (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 - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033920-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMABILA MARIA DE SOUSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031093-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021606-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. N. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - MT32349-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguir 

impedimento ou suspeição, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001532-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIMEIRE BRITO SANTOS OAB - 688.269.231-91 (REPRESENTANTE)

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSITARIO LTDA (REU)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001532-85.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

W. B. R. REPRESENTANTE: CLAUDIMEIRE BRITO SANTOS REU: CENTRO 

DE IDIOMAS UNIVERSITARIO LTDA, IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 25/05/2020, às 12h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001842-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA RIBICKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001842-91.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIA RIBICKI REU: CAIXA SEGURADORA S/A Vistos, Cite-se e intime-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

29/06/2020, às 8h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002973-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBER MELQUIS VENANDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002973-04.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WEBER MELQUIS VENANDE DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 

13h15, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004957-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS NARA DA SILVA SANTOS (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004957-23.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAIS NARA DA SILVA SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 22/04/2020, às 12h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003396-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MENDES RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003396-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS MENDES RESENDE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 13h45, 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 
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que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002961-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO FERREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002961-87.2020.8.11.0041. AUTOR: 

SAVIO FERREIRA GOMES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 25/03/2020, às 14h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920827 Nr: 43952-35.2014.811.0041

 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: ADMILSON ALVES DE FIGUEIREDO ME, ADMILSON 

ALVES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBARDELLINI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO BUOSI - 

OAB:227.541, FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:139.961, WAGNER MAX 

TAVARES DOS SANTOS SILVA - OAB:15.472/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 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, PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, KÁRITA BARBOSA BORGES DA SILVA - 

OAB:12095-B

 REPUBLICAÇÃO SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA: "(...)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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238413 Nr: 7491-45.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FERNANDES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, CRISLAINE VEIGA - 

OAB:OAB/MT 15.425, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, 

MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101/MT, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803568 Nr: 10021-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE DE MAGALHÃES, PAULO JUVENTINO 

RODRIGUES, TEREZINHA BENEDITA DE MAGALHÃES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ARAUJO ANDRADE 

JUNIOR - OAB:8172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, que compulsando os autos, foi constatado que o 

Depósito Judicial de fl. 319 fora feito para o Juizado Especial, em processo 

diverso, fato este que impossibilitou a vinculação do numerário aos 

presentes autos, conforme informado pela Conta Única (doc. Anexo). 

Desta forma, impulsiono o feito para intimar a parte Requerida para 

regularizar o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772744 Nr: 25861-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIR ALVES DA SILVA, SEBASTIANA CORACI DE 

JESUS, JUCELMA PAULINHO ALVES, DERCIO DE SOUZA BORGES, 

EDVAM SOFFA, ERNESTO BONETI CATANIO, ITELVINA MARTINS DE 

MELO, IVETE LOURDES COMIM, JAMES ARTE COMIM, POLIANA ALVES 

PEDROSA, TEKLA WAGNER, NOEMIA MARIA WAGNER PIANI, ARLETE 

ZANETE WAGNER, NERI WAGNER, ARI CARLOS WAGNER, HILARIO 

WAGNER, MIGUEL VIEIRA, JOVERCINA RODRIGUES DE MELO, 

VALDETINA RODRIGUES MONTALVÃO DA VITORIA, VENIS MARTINS DE 

MELO

 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: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779980 Nr: 33490-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA RS LTDA ME, DAIANE MORAES 

DOS SANTOS, ERIVELTO MORAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA - OAB:8184-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN 

- OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721066 Nr: 16548-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIZAR PAULA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HELIO RODRIGUES 

DO PRADO FILHO - OAB:MT 7626

 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, RETIRAR 

A CERTIDÃO DE CRÉDITO expedida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425923 Nr: 9061-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FRANCISCO DA SILVA, IVO 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, HNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, 

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401709 Nr: 33896-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDUSPAR CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEL ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA, MARCIO LUIZ DE MESQUITA, JOSÉ ANTONIO DE MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GONÇALVES ORTEGA - 

OAB:15.126/MT, LUIZ GUSTAVO BARON - OAB:47267, RICARDO 

ANDRAUS - OAB:OAB/PR 31.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1160075 Nr: 35972-66.2016.811.0041

 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: EVA MARIANA DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDA FLOR BELEZA E MAQUIAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1147035 Nr: 30429-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149214 Nr: 31349-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX FRIO AR CONDICIONADO COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908669 Nr: 35956-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DE AQUINO, VICENTINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - 

OAB:8933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO FURTADO LUSTOSA 

DA SILVA - OAB:13.786MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122727 Nr: 19921-77.2016.811.0041

 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: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE FÉLIX DOS SANTOS - 

OAB:25.065, GUILHERME FONTANA SILVEIRA - OAB:OAB/MT 19.851, 

JOÃO GABRIEL DA SILVA TIRAPELLE - OAB:MT 10455, JULIANA 

FONTANA SILVEIRA - OAB:15573, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - 

OAB:8.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

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

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido (fl. , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8809 Nr: 2003-22.2000.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVELTO FRANCO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA PANARELLO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO KIRZNER DORFMAN - 

OAB:4940-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIRIAN IGNÁCIO 

VATTOS DE BASTIANI, para devolução dos autos nº 

2003-22.2000.811.0041, Protocolo 8809, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004694-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CARLOS PREZOTTO (EXEQUENTE)

CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO NONATO (EXECUTADO)

CHURRASCARIA BOI GRILL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004694-88.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP, JONAS CARLOS PREZOTTO 

EXECUTADO: CHURRASCARIA BOI GRILL LTDA - ME, LUIS FERNANDO 

NONATO Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

C.C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CHURRASCARIA NATIVAS GRIL 

EIRELI - EPP em desfavor de CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI ME. Aduz 

a Exequente que realizou com a Executada um contrato de compra e 

venda de fundo de comércio, localizado no imóvel situado na Avenida 

Miguel Sutil, nº 6.741, Salas Me N, no Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá. 

Aduz, ainda, que ficou pactuado entre as partes, na cláusula 5ª, a 

expressa vedação da prática de concorrência por parte da Executada em 

relação à parte Exequente pelo período de 07 (sete) anos e 6 (seis) 

meses, oportunidade em que se comprometeu a não utilização da 

denominação CHURRASCARIA E/OU RODÍZIO, sob pena de multa de 30 % 

(trinta por cento) do valor de compra do contrato (R$ 2.220.000,00 – dois 

milhões, duzentos e vinte mil reais). Por fim, ressalta, em suma, que a 

parte Executada vem descumprindo expressamente a cláusula de não 

concorrência, assim, requer a tutela de urgência para o fim de obrigar a 

Executada a suspender suas atividades comerciais que geram 

concorrência em face da Exequente, sob pena de aplicação de multa 

diária. Com a inicial vieram documentos de id. 28866144 e seguintes. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

uma vez que a parte Exequente colaciona aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, conforme se infere no id. 

28866150 (Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio), na 

cláusula 5ª do contrato é estabelecido que o VENDEDOR, ora Executado, 

se compromete a não fazer concorrência com o COMPRADOR, ora 

Exequente, pelo prazo de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses, após a 

transferência e não utilizar a denominação “CHURRASCARIA E/OU 

RODÍZIO”. Desta forma, considerando os documentos acostados aos 

autos, quer sejam as fotos, vídeos e áudio, comprovam que a executada 

está descumprindo com o disposto no contrato pactuado entre as partes. 

O perigo de dano é evidente em face ao descumprimento contratual da 

Executada com o Exequente, o que gera concorrência entre eles, tendo 

em vista que existe vedação expressa em contrato para tal situação. 

Ademais, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Ressalto que, o deferimento da tutela 

antecipada pode ser alterada, mediante requerimento, em razão de novos 

fatos e conforme dispõe o art. 296 do CPC. Ante o exposto, com amparo 

no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que 

a executada SUSPENDA suas atividades comerciais que geram 

concorrência em face da Exequente, em relação a atividade de 

CHURRASCARIA e RODÍZIO. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Executada, imponho a multa diária de R$ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 30 de 348



5.000,00 (cincomil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se a 

parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado 

da citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

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

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

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

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

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

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

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

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

parte exequente, o parcelamentos das custas processuais em 6 (seis) 

meses, devendo a parte exequente comprovar nos autos MENSALMENTE 

o pagamento das custas. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006407-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DELFINO CESAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DA AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE 

CEREAIS LTDA (REU)

ALMIR CARDOSO FERNANDES (REU)

ALMIR CANDIDO DE FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006407-35.2019.8.11.0041 Autor: LUIZ 

DELFINO CESAR Réu: PORTAL DA AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO E 

EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA e outros (2) Vistos, etc. Tendo em vista 

a certidão de ID 28827058, certificando que não houve o recolhimento das 

custas, consoante o determinado no ID 23366287, DETERMINO o 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC e art. 248 da 

CNGC MT (4ª edição). Proceda com as baixas necessárias. Às 

providências. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049266-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049266-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A REU: AUTO POSTO SORRISAO LTDA 

Trata-se de TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE ajuizada por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A em face de 

AUTO POSTO SORRISÃO LTDA. Aduz a parte autora que firmou contrato 

de promessa de compra e venda mercantil com licença de uso de marcas 

e outros pactos com a requerida no dia 25.10.2013, tendo a vigência 

prevista até 21.05.2023. Aduz, ainda, que a requerida deixou de adquirir 

produtos da autora a partir de abril/2019 e deixou de estampar o 

estabelecimento com a marca BR e, ainda, registrou na Agência Nacional 

de Petróleo, como “Posto Bandeira Branca”. Ademais, ressaltou que a 

requerida deixou de cumprir com o volume de combustível previsto no 

contrato. Ao tentar a resolução do problema na via administrativa, nada foi 

feito por parte da requerida. Assim, pretende a parte reclamante a 

concessão de liminar a fim de determinar que a requerida seja compelida a 

descaracterizar o padrão visual específico da parte autora (ex. Totem 

Corporativo e Sinalizador de Produtos), bem como seja reintegrada na 

posse dos seguintes equipamentos: 06 Bombas Dupla Mecânica, 03 

Tanques de 30 m³ pleno, elementos de Imagem (Totens, Testeiras, 

Revestimento de Luna, Placa indicativa de produtos e materiais 

necessários para suas instalações). Com a inicial vieram os documentos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 300 do CPC, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar apenas em relação ao pedido de retirada dos 

elementos de imagens (Totens, Testeiras, Revestimentos de coluna 

pertencentes a parte autora. Infere-se que ficou demonstrado tanto o 

perigo de dano quanto a probabilidade do direito em relação a parte autora, 

entretanto, o pleito de reintegração dos equipamentos mencionados em 

epígrafe (06 bombas dupla mecânica e 03 tanques de 30m³ pleno) não 

deve prosperar, considerando que existe no âmbito do Direito Empresarial, 

o princípio da preservação da empresa e a retirada de tais equipamentos 

poderia trazer prejuízos ao requerido capazes de causar danos 

irreparáveis à empresa. Fábio Ulhôa Coelho conceitua o princípio da 

preservação da empresa: [1] “O princípio da preservação da empresa, o 

que se tem em mira é a proteção da atividade econômica, como objeto de 

direito cuja existência e desenvolvimento interessam não somente ao 

empresário, ou aos sócios da sociedade empresária, mas a um conjunto 

bem maior de sujeitos. Na locação identificadora do princípio, “empresa” é 

o conceito de sentido técnico bem específico e preciso. Não se confunde 

nem com o seu titular (“empresário”) nem com o lugar em que explorada 

(“estabelecimento empresarial”), O que se busca preservar, na aplicação 

do princípio da preservação da empresa, é, portanto, a atividade, o 

empreendimento. E complementa: “O princípio da preservação da empresa 

é legal, geral e implícito Desta forma, a retida dos equipamentos que são 

considerados indispensáveis para a continuação dos trabalhos da 

referida empresa, neste momento, seria temerário. Ressalto que, o 

deferimento da tutela antecipada pode ser alterada, mediante 

requerimento, em razão de novos fatos e conforme dispõe o art. 296 do 

CPC. Assim, o deferimento parcial do pedido é a medida que se impõe. 

Ante o exposto, com amparo no art. 303 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE 

o pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, devendo 

a parte requerida RETIRAR todos os elementos de imagens que contenham 

o logomarca da parte autora (Totens, Testeiras, Revestimento de Coluna, 

Placa Indicativa de produtos) e entrega-los à parte autora, devendo ser 

preservados apenas os equipamentos essenciais para continuação da 

atividade empresarial (Bombas de combustível e Tanques), conforme 

especificados acima, ressaltando que os mesmos não deverão ter a 

logomarca BR. A parte requerente deverá aditar a petição inicial, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e 

a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias (art. 303, §1º, 

I, CPC). Fica consignado que o não cumprimento do aditamento acarretará 

a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 303, §2º, CPC). Após, 

cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

19/05/2020, às 12h, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 
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parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito [1] COELHO, Fabio Ulhôa. Curso 

de direito empresarial: direito de empresa. São Paulo: Saraiva, 2014.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003989-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MIRANDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003989-90.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

PEDRO MIRANDA DA COSTA REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A 

Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por Pedro Miranda da Costa, neste ato representado por seu 

curador Pedro Paulo Ferreira da Costa, em desfavor de Sabemi 

Seguradora S.A. Para tanto, argumenta que o reclamante é pessoa idosa 

e portadora de Alzheimer em estágio avançado, sendo que foi feita a 

solicitação junto a reclamada para fornecimento de apólice de seguro, da 

qual há descontos mensais em seu holerite. Aduz que houve recusa da 

requerida na entrega da apólice, sob a justificativa que a 

procuração/curatela não foi aceita pela seguradora. Assim, pretende o 

deferimento da tutela de urgência para determinar que Sabemi Seguradora 

S.A. forneça a apólice de seguro contratada, bem como todo e qualquer 

documento que contenham os termos do seguro contratado com o 

reclamante, sob pena de aplicação de multa diária. Foi determinado que o 

requerente emendasse a inicial, a fim de comprovar ser beneficiário da 

justiça gratuita. Instado a se manifestar, o autor atendeu ao comando 

judicial e juntou os documentos de ID. 28847968. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 

300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar eis que preenchidos os 

requisitos. A probabilidade do direito restou devidamente demonstrada 

pelos documentos que instruem a inicial, especialmente pelo alvará de 

curatela provisória nº 202/2018. Ora, as provas que se pretende levantar 

com a exibição postulada constituem-se em direito imprescindíveis para 

resguardar os direitos da parte autora, já que na condição de curador 

possui legitimidade para assistir o requerido em atos de natureza 

patrimonial e negocial (ID 28679258). Ademais, conforme disposto no art. 

43 do Código de Defesa do Consumidor, comprovada a relação jurídica 

existente entre as partes, faz jus o segurado à documentação requerida. 

Assim, demonstrada a plausibilidade do direito substancial do Requerente, 

tenho que a liminar merece acolhimento. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de 

determinar a requerida SABEMI SEGURADORA S.A., à exibição nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a apólice e documentos referentes ao de 

seguro do reclamante Pedro Miranda da Costa. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa R$ 500,00 (quinhentos reais). Antevendo a relação de consumo 

entre as partes, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte promovida esse 

encargo. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 16 

de junho de 2020, às 08h00min, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013974-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR ULRICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DA SILVA OLIVEIRA (REU)

OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM OAB - MT4717-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013974-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BALTAZAR ULRICH REU: MARCOS DA SILVA OLIVEIRA, OTHILIA ALZITA 

PEREIRA DA SILVA MOLINA Vistos etc., DO SANEAMENTO E DA 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Trata-se de julgamento conforme o 

estado do processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) 

e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. 

As circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo 

desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização 

do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 

357 do CPC. A parte promovida Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, por 

ocasião da contestação aduziu a sua ilegitimidade passiva. O promovido 

Marcos da Silva Oliveira aduziu a ausência de condição da ação pela falta 

de interesse processual. Já a parte autora, por ocasião da impugnação à 

contestação requereu a intempestividade da peça defensiva protocolado 

pelo réu Marcos da Silva. Passo ao exame das preliminares e questões 

processuais trazidas à baila. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A requerida 

Othilia Alzita Pereira da Silva Molina, tabeliã do cartório do 4º ofício de 

Cuiabá, aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente 

demanda. Todavia, conforme dispõe o artigo 22 da Lei nº 8.935/94: “Os 

notários e oficiais de registro, temporários ou permanentes, responderão 

pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, inclusive 

pelos relacionados a direitos e encargos trabalhistas, na prática de atos 

próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no 

caso de dolo ou culpa dos prepostos” (Redação dada pela Lei nº 13.137, 

de 2015). Motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida. DA 

INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO DO REQUERIDO MARCOS DA 

SILVA OLIVEIRA Compulsando os autos verifico que a contestação foi 

protocolada de forma extemporânea. Conforme se depreende, a audiência 

de conciliação realizou-se na data de 28/01/2019, ocasião em que as 
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partes saíram devidamente intimadas do prazo para apresentação da 

contestação. Todavia, o requerido deixou transcorrer o prazo, vindo a 

apresentar sua defesa em 11/03/2019, motivo pelo qual deixo de analisar 

a peça juntada no ID 18531537. Assim, decreto à revelia do requerido 

MARCOS DA SILVA OLIVEIRA, sem, contudo deixo de aplicar seus 

efeitos, uma vez que o feito ainda está a merecer dilação probatória 

devendo a autora melhor comprovar os fatos. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA 

ADMITIDOS. A questão de fato se refere: • Ocorrência do protesto 

indevido em nome do autor em virtude de cheque já prescrito, apresentado 

pelo primeiro réu na tentativa de compensação. • Suposta adulteração do 

cheque nº 001849. • A ocorrência da prescrição do título executivo. • A 

ocorrência de danos morais; Considerando a natureza do objeto da 

demanda, entendo por bem deferir a colheita de depoimento pessoal das 

partes, bem como perícia técnica requerida pelo autor. DO ÔNUS DA 

PROVA. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito, consistente em demonstrar a adulteração do título, e que, caso 

seja reconhecida a dívida, que a adimpliu, e ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não 

concorreu para a suposta adulteração do cheque. Ante o exposto: a) 

DECLARO O FEITO SANEADO e DEFIRO o depoimento pessoal das partes, 

sob pena de confissão. b) Determino a distribuição do ônus da prova, 

conforme alhures mencionado; c) Nomeio para realização da perícia, 

independentemente de compromisso, a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. Rubens de Mendonça (do 

CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636 a qual deverá indicar ao 

Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o profissional para a realização da 

perícia e sumula curricular. A seguir, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias, querendo, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, 

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se o 

perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, manifestem-se as partes sobre a proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a secretaria com a 

intimação das partes somente depois que o perito juntar sua proposta de 

honorários. Caso o perito não faça a juntada no prazo estipulado, faça-me 

os autos conclusos antes da referida intimação. Havendo proposta de 

honorários, venham-me conclusos após o prazo concedido às partes. d) 

Uma vez que a perícia foi solicitada pelo autor, o ônus ficará ao seu 

encargo, nos termos do art. 95 do CPC. e) Oportunizo as partes 

apresentar em Juízo, para homologação, delimitação CONSENSUAL das 

questões de fato e de direito da lide, a qual se homologada, vincula os 

sujeitos processuais; f) Designo audiência de instrução para o dia 

18/03/2020 às 14h00min; Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033289-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033289-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA DOS REIS REU: BANCO PAN Vistos etc., DO 

SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Trata-se de 

julgamento conforme o estado do processo, no qual não vislumbro nessa 

quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 

(extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do 

Código de Processo Civil. As circunstâncias da causa não traduzem 

complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência de 

saneamento e organização do processo, razão pela qual passo a sanear 

o feito, nos termos do art. 357 do CPC. Passo ao exame da preliminar e 

questões processuais trazidas à baila. DA INTEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO Alega o requerente em sua impugnação que a 

contestação apresentada pelo requerido se deu de forma extemporânea. 

Pois bem, o artigo 303, § 1º III determina que na ausência de 

autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 

335 do mesmo diploma: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou 

da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer 

ou, comparecendo, não houver autocomposição;” Na hipótese dos autos, 

a audiência de conciliação realizou-se em 22/01/2019, juntado o termo na 

mesma data, de acordo com o termo juntado no ID. 17493231. O prazo de 

15 (quinze) dais úteis iniciou-se no dia seguinte, 23/01/2019 e encerrou-se 

em 12/02/2019, portanto, não há que se falar em revelia. Dessa forma, 

rejeito a preliminar arguida. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO 

SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A 

ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. A questão de fato se 

refere: • A contratação do empréstimo consignado discutido nos autos • A 

suposta fraude na assinatura do contrato. • A ocorrência de danos 

morais; Considerando a natureza do objeto da demanda, entendo por bem 

deferir perícia técnica requerida pela parte promovida. DO ÔNUS DA 

PROVA. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. A relação entre as partes é de consumo, e em 

face da hipossuficiência da parte autora INVERTO o ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo a requerida comprovar o 

ocorrência da contratação do empréstimo, bem como a ausência de 

fraude. Ante o exposto: DECLARO O FEITO SANEADO DEFIRO a produção 

da prova pericial e documental; a) Nomeio para realização da perícia 

grafotécnica, independentemente de compromisso, a empresa REAL 

BRASIL CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. Rubens de Mendonça 

(do CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636 a qual deverá indicar ao 

Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o profissional para a realização da 

perícia e sumula curricular. A seguir, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias, querendo, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, 

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se o 

perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, manifestem-se as partes sobre a proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a secretaria com a 

intimação das partes somente depois que o perito juntar sua proposta de 

honorários. Caso o perito não faça a juntada no prazo estipulado, faça-me 

os autos conclusos antes da referida intimação. Havendo proposta de 

honorários, venham-me conclusos após o prazo concedido às partes. 

b)Uma vez que a perícia foi solicitada pela parte requerida, as despesas 

deverão por ela suportadas, nos termos do art. 95 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000317-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENY DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUDELINA FERREIRA TORRES OAB - MT13361-O (ADVOGADO(A))

GUIOMAR ALVES MARTINS OAB - MT12316-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000317-79.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIRLENY DOS SANTOS REU: INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME DO 

SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Vistos, etc. Trata-se 

de julgamento conforme o estado do processo, no qual não vislumbro 

nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 

354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) 

do Código de Processo Civil. As circunstâncias da causa não traduzem 

complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência de 

saneamento e organização do processo, razão pela qual passo a sanear 
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o feito, nos termos do art. 357 do CPC. A preliminar carência da ação por 

falta de interesse processual, suscitada pela requerida Integração 

Transporte Ltda., não assiste razão, pois restou demonstrado o interesse 

na agir na medida que a atividade jurisdicional do Estado é necessário e 

útil para averiguar a existência do suposto evento danoso me debate, 

como para apurar a responsabilidade civil por algum dano. Posto isto, 

afasto a preliminar suscitada. Quanto à denunciação a lide já foi acolhida e 

a empresa Companhia Mutual de Seguros já integrou ao processo (id. 

22394818). Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a 

serem corrigidas. À míngua de mais preliminares, passo a fixar os pontos 

controvertidos e deferir as provas a serem produzidas. O ponto 

controvertido da lide reside na apuração de responsabilidade civil pela 

suposta prática de atos ilícitos pelas requeridas. O ônus da prova incumbe 

ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, no que tange a 

necessidade e existência do muro de arrimo. E ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inicialmente, 

a relação entre as partes é de consumo, e em face da hipossuficiência da 

parte autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Ante o exposto: a) DETERMINO a produção das prova testemunhal, com a 

finalidade de oitiva MÁRIO CUNHA PEREIRA, brasileiro, casado, motorista, 

inscrito no CPF sob o nº 847.238.661-91, residente e domiciliado na Rua A, 

casa nº 13, quadra nº 01, Bairro: Nova Esperança, em Cuiabá/MT, 

CEP:78.000-00, e depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão ; 

b) DEFIRO a perícia avaliatória; c) Em face da perícia requerida, nomeio 

para realização da perícia, independentemente de compromisso, o Médico 

WALID KHALIL, com endereço à Av. das Flores 843 Sala 14, CEP 

78043-142, Jardim Cuiabá - Cuiabá, MT, Tel.: (65) 3624-741 ou (65) 

98168-5400. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, 

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, após, intime-se 

o médico nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 

10 (dez) dias. Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias. d) Uma vez que a perícia foi solicitada pela parte 

requerente o ônus ficará a seu encargo, nos termos do art. 95 do CPC. e) 

Somente designarei audiência após a realização da perícia. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001775-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE CLEA MARQUES DE MACEDO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001775-29.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEANE CLEA MARQUES DE MACEDO MORAES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

GEANE CLEA MARQUES DE MACEDO MORAES em desfavor de 

ENERGISA – MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aponta 

reclamante que a partir de novembro/2017 começou a receber da 

requerida faturas mensais com valores desconexos com o consumo real 

da sua residência. Aduz, ainda, que procurou o PROCON onde realizou 

uma denúncia junto a requerida, contudo, foi informada que não havia 

nenhuma irregularidade na sua unidade consumidora. Esclarece, por fim, 

que não efetuou o pagamento das faturas de abril, maio, junho e julho de 

2019, por questões financeiras, tendo em vista que a os valores sobrepõe 

o orçamento familiar. Assim, pretende a parte reclamante a concessão de 

liminar a fim de determinar que a requerida se abstenha de suspender os 

serviços em relação aos débitos discutidos nesta ação, bem como de 

incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito referente 

a unidade consumidora indicada na inicial, qual seja, nº. 6/335566-6. Com 

a inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC, 

a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela de urgência, não 

mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença 

de mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo fato de que os 

documentos encartados junto a inicial dão suporte às suas alegações, já 

que as faturas anteriores demonstram o consumo de energia bem abaixo 

dos valores cobrados. Já o perigo de dano exsurge da possibilidade de a 

parte reclamante ficar sem o serviço essencial, bem como de ter o seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pois ficará 

impossibilitado de trabalhar com seus créditos e formalizar transações 

comerciais. Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois nos termos do art. 296, do CPC, 

a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, 

surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO liminarmente o 

pedido de Tutela de Urgência, determinando que a reclamada SE 

ABSTENHA de SUSPENDER o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial – nº. 6/335566-6, bem como SE 

ABSTENHA de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, em relação aos débitos questionados nos autos, até ulterior 

deliberação deste Juízo. Esta decisão não tem efeitos para o caso de 

existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem 

para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de 

energia. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 18/05/2020, às 08h, com vistas à conciliação a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003460-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MOTTER DE MORAES CUNHA OAB - 002.899.951-75 

(REPRESENTANTE)

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1003460-71.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: LUANA MOTTER DE MORAES CUNHA REQUERIDO: 
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por LUANA MOTTER MORAES 

CUNHA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Aponta a parte reclamante que é titular da unidade 

consumidora n.º 6/348428-4 e conforme histórico de consumo, as atuais 

contas de fornecimento de energia estão fora da média. Ocorre que está 

sendo cobrado um valor excessivo em relação as faturas dos meses de 

maio a agosto de 2019, no importe de R$ 5.110,15 (cinco mil cento e dez 

reais e quinze centavos). Ao fazer a reclamação na via administrativa 

nada foi resolvido. Assim, pretende a parte reclamante a concessão de 

liminar a fim de determinar que a requerida se abstenha de suspender o 

serviço de energia e de efetuar a cobrança dos débitos objetos da ação. 

Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do 

CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo fato de que os 

documentos encartados junto a inicial dão suporte às suas alegações, já 

que as faturas anteriores demonstram o consumo bem abaixo do valor 

cobrado. O perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte reclamante 

ficar sem o serviço essencial, bem como em relação a cobrança dos 

valores objetos da presente ação que no futuro seja discutido nos 

presentes autos. Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

liminar, determinando que a reclamada SUSPENDA a cobrança em relação 

aos débitos objetos da presente ação, da unidade consumidora indicada 

na inicial – nº 6/1298523-0, até ulterior deliberação deste Juízo. Esta 

decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

18/05/2020, às 12h, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001748-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TAUANE AGUIAR DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001748-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA TAUANE AGUIAR DE SOUSA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c TUTELA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por JESSICA TAUANE AGUIAR DE SOUZA em 

desfavor de ENERGISA – MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Aponta reclamante que desde março/2019 reside de aluguel na 

cidade de Cuiabá, sob endereço à Rua João bastos, nº 4, Kitnet 15 – 

Residencial Paiaguás, cuja unidade consumidora tem o nº 6/2596216-8. 

Aduz, ainda, que após perceber que os valores das faturas de energia 

estavam tidos como baixos solicitou junto à empresa Energisa uma vistoria 

na sua unidade consumidora. Entretanto, após isso, no mês de 

dezembro/2019 recebeu uma fatura no importe de R$ 1.116,10 (mil cento e 

dezesseis reais e dez centavos), que após apresentar contestação à 

fatura, teve o fornecimento de energia suspenso, em razão do não 

pagamento da fatura em questão. Assim, pretende a parte reclamante a 

concessão de liminar a fim de determinar que a requerida restabeleça o 

serviço de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial, 

qual seja, nº. 6/2596216-8. Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. 

No que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela de urgência, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente pelo fato de que os documentos encartados junto 

a inicial dão suporte às suas alegações, já que as faturas anteriores 

demonstram o consumo de energia bem abaixo do valor cobrado. Já o 

perigo de dano exsurge do fato que a parte autora já se encontra sem 

energia em sua residência, conforme se verifica nos documentos 

acostados aos autos. Por fim, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido 

liminar, determinando que a reclamada RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial – nº. 

6/2596216-8, no prazo de 24h, até ulterior deliberação deste Juízo. Esta 

decisão não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da Requerida, imponho a multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

12/05/2020, às 08h30, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 
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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. Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032735-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANUZA VALERIA SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA DO BOM DESPACHO SANTOS OAB - 345.988.981-00 

(REPRESENTANTE)

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032735-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANUZA VALERIA SANTOS SILVA REPRESENTANTE: NEUZA DO BOM 

DESPACHO SANTOS REU: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA Vistos etc. No caso, embora regularmente intimada, a 

parte requerente deixou transcorrer o prazo concedido, não procedendo à 

emenda da inicial, consoante se denota da certidão de ID 28790886, razão 

pela qual, o indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe. Com 

efeito, preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015 e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

mesmo diploma processual. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se e Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1034015-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CASSEMIRO RABEL FILHO (REQUERENTE)

BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Paes de Barros OAB - MT8635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO VILAS BOAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES OAB - MT24586/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034015-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL, OSVALDO 

CASSEMIRO RABEL FILHO REQUERIDO: MARCELO VILAS BOAS Vistos, 

etc. No caso, embora regularmente intimada, a parte requerente deixou 

transcorrer o prazo concedido, não procedendo à emenda da inicial, 

consoante se denota da certidão de ID 28792697, razão pela qual, o 

indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe. Com efeito, 

preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015 e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

mesmo diploma processual. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001373-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. C. (REQUERENTE)

DALGIRO CEOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001373-45.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: DALGIRO CEOLIN, M. R. C. Vistos, etc. Dalgiro Ceolin e a 

menor impúbere, M. R. C. devidamente representada por sua genitora 

Joice Belle da Silva Mendes, já qualificados, ajuizaram a ação objetivando 

obter autorização judicial para venda de imóvel de ascendente para 

descendente. O requerente, Dalgiro Ceolin é legitimo proprietário do imóvel 

de matriculado no 6° Serviço Notarial e de Registro de Imóvel da Comarca 

de Cuiabá sob o n°99.612, o requerente final do ano de 2019 adquiriu um 

novo imóvel para fixar residência e vendeu o imóvel registrado sob 

matricula n° 99.612 ao seu filho Bruno Luiz Marçal Ceolin que deu entrada 

em proposta de financiamento junto ao Banco do Bradesco S/A, o qual 

condicionou a liberação do credito à autorização judicial para a 

transferência de ascendente a descendente, em razão de o vendedor 

possuir filha menor de idade. Aduz o requerente que em 27/12/2019 os 

contraentes firmaram compromisso de compra e venda com aquiescência 

de todos os filhos maiores, inclusive a menor M. R. C. através de sua 

tutora e genitora. Conduto é necessário a expedição de alvará autorizativo 

da justiça em atendimento do art.496 do cc/02. Para tanto, os requerentes 

aduzem que a fim de evitar a distribuição desigual dos quinhões 

hereditários entre os descendentes, e que o primeiro requerente 

demonstrou a legitimidade do negócio entabulado entre ele e seu 

descendente, requerem o deferimento para expedição do alvará judicial 

autorizando o competente cartório a assentar na escritura definitiva de 

compra e venda do imóvel descrito. Instado a se manifestar, o promotor de 

justiça opina pelo deferimento do pedido (ID. 28948574). É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretendem o requerente Dalgiro Ceolin autorização 

judicial para transferência de ascendente para descendente do imóvel 

localizado na Rua Cambarás, nº 154, Q. T-1, L-26/27/28, Condomínio 

Alphaville, bairro Jardim Itália, Cuiabá/MT, CEP: 78.061-322, devidamente 

matriculado junto ao Cartório do 6º Serviço Notarial e de Registro de 

Imóveis da Comarca de Cuiabá sob o nº 99.612, e assim evitar a 

distribuição desigual dos quinhões hereditários entre os descendentes. O 

parecer do Ministério Público foi favorável a expedição do alvará judicial, 

em razão de a venda pretendida não favorece o herdeiro comprador em 

detrimento dos demais e que o pagamento do negócio será realizado 

mediante valor proveniente de financiamento bancário. Analisando 

detidamente os autos, verifico por meio do contrato de comprova e venda 

que os demais herdeiros anuíram com a venda do imóvel, e por força do 

parágrafo único do art. 496 não há necessidade de consentimento do 

cônjuge. A restrição legal tem por mira a proteção dos demais 

descendentes contra uma eventual doação simulada, no presente caso 
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não há simulação e nem prejuízo a menor impúbere, conforme o 

documento de financiamento bancário e o contrato de compra e venda. 

Ademais, tem em vista que o valor da venda não é inferior ao valor venal 

do imóvel e que o requerente Dalgiro Ceolin adquiriu outro imóvel de 

mesmo valor, a legítima da descendente menor impúbere está totalmente 

protegida. Logo, o requerente detêm o direito da expedição do alvará 

judicial pretendido a fim de autorizar o competente cartório a assentar na 

escritura definitiva de compra e venda do imóvel mencionado. Neste 

sentido destaca-se o seguinte art. do CC/02 e o entendimento doutrinário: 

"Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os 

outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem 

consentido. Parágrafo único. Em ambos os casos, dispensa-se o 

consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação 

obrigatória." “Para a celebração de alguns contratos não basta à 

capacidade de fato, sendo exigida a legitimação para o ato. Ao 

ascendente, por exemplo, é vedada a venda de algum bem a 

descendente, sem o consentimento dos demais descendentes e de seu 

cônjuge, salvo, em relação a este, se o regime de bens for o da 

separação obrigatória (art. 496, CC). (...) A Lei Civil não proíbe a venda de 

ascendente a descendente, seja a coisa móvel ou imóvel, apenas impõe a 

anuência dos demais descendentes e do cônjuge do vendedor, salvo se o 

regime de bens for o da separação obrigatória. A falta de anuência, 

contudo, pode ser suprida mediante ato de ratificação. Os tribunais 

entendem que há simulação quando ocorre a venda para descendente por 

interposta pessoa.” (Nader, Paulo Curso de Direito Civil v. 

3.Contratos/Paulo Nader. – 8. Ed. Re., atual. E ampl.- Rio de Janeiro: 

Forense, 206) (grifo nosso). Ante o exposto, considerando a 

documentação apresentada, JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando 

a expedição do Alvará autorizando o competente cartório, do 6º Serviço 

Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá a assentar na 

escritura do imóvel de matrícula nº 99.612 o contrato de compra e venda 

realizado entre o requerente Dalgiro Ceolin e seu descendente. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de costumes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030800-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ELISA DE ALMEIDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE ALMEIDA RONDON GUEDES OAB - MT0020998A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1030800-92.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LAURA ELISA DE ALMEIDA RONDON REQUERIDO: HDI 

SEGUROS S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos 

Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência proposta 

por LAURA ELISA DE ALMEIDA RONDON em face de HDI SEGUROS S.A, 

ambos qualificados nos autos, no qual arguiu em síntese que era 

proprietária do veículo FIAT/Toro Volcano, 2.0, 116v, 4x4, TB Diesel, placa 

QBN-0273, chassi n° 988226175HKA57442, o qual estava segurado 

através do contrato realizado com a requerida, conforme apólice n° 

01.058.431.90806868. Atesta que após a apólice do seguro se encerrar, 

foi renovada pela autora, cujo prazo de vigência se deu no período de 

0 5 / 0 5 / 2 0 1 7  a t é  0 3 / 0 5 / 2 0 1 8  c o n f o r m e  a p ó l i c e  n ° 

01.058.431.315241/000000. Confirmada a renovação, a requerente afirma 

que ficou aguardando o envio do boleto para efetuar o pagamento. 

Contudo, enquanto a requerente esperava pelo envio da cobrança 

ocorreu, em 06/05/2017, o sinistro do veículo comunicado na Delegacia 

Especializada de Roubos e Furtos de veículos Automotores, conforme o 

B.O de ID. 10117039, tendo sido comunicado que seu automóvel não 

possuía a cobertura técnica securitária, pois não existia seguro vigente 

junto a HDI SEGUROS S.A. Aduz que negativa da requerida sob a 

alegação de que não havia contrato de seguro vigente é inverossímil de 

forma que deixou de cumprir com o acordado e, ainda o erro notório por 

parte da ré em alegar que o evento danoso foi um acidente quando na 

realidade o veículo foi roubado. Ressalta que a época dos fatos o contrato 

estava em vigência, ao que requereu a concessão da tutela provisória de 

urgência para condenar a requerida ao pagamento da indenização a partir 

do evento danos bem como, a condenação a título de danos materiais no 

valor de R$ 105.469,00 e danos morais em valor a ser arbitrado por este 

juízo. Com a inicial vieram os documentos de ids. 10116970, 10116988, 

10117001, 10117019, 10117023, 10117097, 10117035, 10117039, 

10117043, 10117058. O pedido de tutela foi indeferido e determinada a 

citação da ré (id. 10487739). Devidamente citada (id. 10955433), a 

requerida apresentou contestação e documentos (ids. 11192322, 

11192332, 11192346), arguindo que ao contrário do narrado pela 

requerente, não houve a renovação do contrato após o término da 

vigência da apólice anterior. Assim quando ocorreu o sinistro não havia 

apólice vigente junto a Seguradora, sendo justa a recusa da requerida 

quanto ao pagamento da indenização securitária, pugnando pela 

improcedência da pretensão autoral. A parte requerente apresentou 

impugnação à contestação (id. 11398367). Foi realizada a audiência de 

instrução de julgamento com o depoimento da parte requerente (ID. 

18934742). A Domazi Corretora de Seguros Ltda. respondeu ao ofício 

03/2019, informando que houve o contato para a realização de seguro 

com posterior devolutiva da seguradora de não cobertura securitária. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Ab initio relação havida 

entre as partes é de consumo e por isso incidem no caso as normas 

previstas no Código de Defesa do Consumidor que estabelece a inversão 

do ônus da prova em favor do consumidor para a facilitação da defesa, 

desde que comprovada a hipossuficiência e a verossimilhança das 

alegações, notadamente aquelas constantes dos artigos 6º, III, IV, VI, VIII, 

e 51, IV. A responsabilidade no caso em tela é objetiva, 

independentemente de culpa, advindo de fato do serviço, nos termos do 

artigo 14, §1º, do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a 

existência do prejuízo, a autoria e o nexo causal para a configuração do 

dever de indenizar. A questão dos autos é saber se a negativa do 

pagamento da indenização securitária pela requeria foi ou não indevida. A 

matéria atinente aos contratos de seguro está regulada nos arts. 757 e 

seguintes do Código Civil. O referido dispositivo legal prevê que o contrato 

de seguro é aquele pelo qual o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 

pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Outrossim, consoante 

o art. 760, do mesmo diploma legal, a apólice ou o bilhete de seguro serão 

nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, 

o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, 

quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário. O contrato de 

seguro deve ser interpretado conforme os ditames do microssistema do 

código de defesa do consumidor. Nesse sentido, um dos princípios mais 

importante da relação contratual consumerista é o da boa-fé objetiva (art. 

4º, III e art. 51, IV do CDC), o qual em apertada síntese conceitua-se como 

norma de conduta, impondo aos sujeitos de direito um determinado 

comportamento de fundo ético. A cláusula geral da boa-fé objetiva contém 

deveres anexos, como o dever da confiança, informação e cooperação 

entre os contratantes, os doutrinadores Stolze e Pamplona explicam o 

caráter lateral e anexo: “(...) o contrato não se esgota apenas na 

obrigação principal de dar, fazer ou não fazer. Ladeando, pois, esse 

dever jurídico principal, a boa-fé objetiva impõe também a observância de 

deveres jurídicos anexos ou de proteção, não menos relevantes, a 

exemplo dos deveres de lealdade e confiança, assistência, 

confidencialidade ou sigilo, confiança, informação etc. (2011, p. 103)”. O 

contrato de seguro não se finda na prestação do serviço contratado, há 

deveres anexos latentes, como a cooperação entre as partes, 

informação, impedindo a ocorrência de comportamento desleal e o 

desequilíbrio do contrato. Assim, o comportamento que se exige de ambas 

as partes contratantes, ante a boa-fé objetiva, é a omissão quanto ao que 

possa prejudicar a parte contrária e a imposição de ações que cooperam 

para que a parte contrária possa adimplir, da melhor forma possível, a 

prestação a que está obrigada. Ora, se as partes já advinham de uma 

relação contratual de quase um ano (apólice n°01.058.431.90806868), já 

havia sido editado o novo pré-contrato (apólice n° 0.058.431.31524) e a 

cláusula 06 das condições gerais do contrato de seguro garante uma 

renovação automática, vejamos: A renovação deste contrato poderá ser 

realizada automaticamente pelo mesmo período, por uma única vez, 

condicionada à aceitação do risco pela Seguradora. (...) Ocorrendo a 

renovação do seguro haverá emissão de uma nova apólice, com nova 
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numeração e vigência, que ficará sujeita às condições, prêmios e 

franquias que estiverem válidas na data da renovação. Não há razão para 

a seguradora se escusar de pagar a indenização securitária, com 

fundamentação na cláusula geral da boa-fé objetiva que se aplica em 

todas as fases do processo (pré, contratual e pós). Nestes termos, para 

que o consumidor possa se valer dos instrumentos de proteção 

outorgados pelo ordenamento, deve fazê-lo dentro dos limites 

constitucionais, observando o princípio da boa-fé, sob pena de restar 

desvirtuado o objetivo primeiro da norma constitucional protetiva que não 

foi a de privilegiar o consumidor em detrimento do fornecedor, mas sim de 

levar ao equilíbrio da relação consumerista não paritária, levando-se em 

conta que o desenvolvimento da ordem econômica nacional também é um 

dos objetivos constitucionais do Estado. Consigno ainda, no caso em 

exame, não há que se falar em perda do direito de recebimento da 

indenização securitária em razão de mora no pagamento da mensalidade, 

tendo em vista a inexistência de provas suficientes capazes de 

demonstrar que a requerente foi devidamente notificado acerca de sua 

inadimplência. Ressalta-se, aqui, que a notificação do segurado para que 

este seja constituído em mora é requisito essencial para cancelamento do 

contrato, conforme entendimento sumulado pelo c. STJ: Súmula 616: “A 

indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do 

segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir 

requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro” 

Nesse sentido, também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

São Paulo: “RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ANULA ACÓRDÃO 

PARAQUE NOVO SEJA PROFERIDO, EXAMINANDO AS 

QUESTÕESRELATIVAS AO SINISTRO E EXTENSÃO DA 

COBERTURA.SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOSMATERIAIS E MORAIS. Cancelamento unilateral do seguro 

contratado pelo autor em razão de inadimplemento no pagamento do 

prêmio. Sinistro ocorrido na vigência do contrato. Indispensabilidade de 

comunicação da mora. Danos materiais. Pagamento da indenização 

referente às despesas com reparos do automóvel, todavia, que fica 

condicionado ao pagamento total do prêmio e desconto da franquia. 

Perdas e danos. Segurado que, surpreendido com a notícia de 

cancelamento da apólice, arcou com a contratação de novo seguro. Perda 

dos "bônus" recebidos pelo período de relacionamento das partes. Danos 

que merecem reparação. Cálculo em liquidação de sentença. Danos 

morais. Descabimento. Ausência de prova que demonstre excepcional 

frustação psicológica em proporção a ensejar reparação. Sucumbência 

recíproca. Recurso parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível 

0018418-26.2013.8.26.0003; Relator(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 

36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; 

Data do Julgamento:10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)” Calha 

ponderar, que no presente feito a requerida firmou a renovação, tanto que 

informou a Domazi Corretora de Seguros Ltda. que houve o contato para 

realização do seguro, mas ao descobrir a ocorrência do sinistro alegou a 

ausência de pagamento e vistoria do veículo cancelando a cobertura. 

Assim, em decorrência de conduta da requerida, em não enviar o boleto 

ou ao menos informar que a primeira parcela estava em atraso, a 

requerente não conseguiu efetuar o pagamento. Portanto, ao analisarmos 

as condições gerais apresentadas pela requeria a luz do principio da 

boa-fé objetiva e seus deveres anexos, evidencia-se, assim, má-fé da 

requerida, pois é certo a realização da renovação e a emissão do 

pré-contrato, e tal vincula as partes. Destarte, como já decidido pelo e. 

Superior Tribunal de Justiça, “a violação a qualquer dos deveres anexos 

implica em inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa” (STJ, 

3ª T, REsp. 595631/SC, Rel. Nancy Andrighi, DJ 02.08.2005) Nesse 

sentido, não verifico violação de boa-fé da requerente ao não comunicar o 

sinistro logo após a ocorrência do fato, mas evidente a violação do aludido 

princípio por parte da requerida ao realizar a renovação emitindo uma nova 

apólice com novo prazo de validade e não enviando o boleto de 

pagamento, para posteriormente negar o pagamento do seguro em função 

de eventual cancelamento da apólice sem expressa e validamente 

comunicar a autora. O rompimento do vínculo contratual, diante de tais 

peculiaridade, se revela em afronta ao dever anexo de lealdade, confiança 

e informação bem sintetizada em julgado que ora se transcreve: “(...) 

cláusulas de suspensão como de resolução expressa, aparecendo como 

condições gerais de contratação impostas a um consumidor sem poder de 

barganha, devem ser submetidas ao crivo do Poder Judiciário. Como já 

assinalou o Ministro Ruy Rosado, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar 

o REsp nº 76.362-MT, 'a resolução em Juízo, como modo comum para o 

desfazimento de contrato por incumprimento do devedor, é uma opção do 

legislador, que entre vantagens e desvantagens tem o mérito de permitir o 

exame da validade das cláusulas sobre cumprimento e extinção, 

providência especialmente necessária quando se cuida de contrato de 

adesão'. Nesse mesmo julgado, foi trazido à tona o ensinamento de 

Arnaldo Rizzardo, que aqui se transcreve por ser inteiramente pertinente 

ao caso: 'Na verdade, a mora do segurado suspende os efeitos do 

contrato, com relação à indenização, tanto que o art. 1.450 do Código Civil, 

pelo atraso na satisfação do prêmio, prevê o pagamento dos juros legais: 

'O segurado presume-se obrigado a pagar os juros legais do prêmio 

atrasado, independentemente de interpelação do segurador, se a apólice 

ou os estatutos não estabelecerem maior taxa. Possibilitando a norma o 

pagamento dos juros na hipótese de mora, não permite o cancelamento 

puro e simples da apólice. Simplesmente fica suspensa a eficácia do 

contrato enquanto não realizada a condição do pagamento. Uma vez 

efetivada, com os encargos inerentes, é exigível a indenização, com efeito 

ex tunc. (...) Ao segurador simplesmente se autoriza suspender o 

ressarcimento enquanto não satisfeito preço. (Contratos, vol. II, p. 834, 

Aide, 1ª Edição, 1988)'. (...)” (grifo nosso – TJSP - apelação nº 

599.763-00/0, rei. Juiz Gilberto dos Santos) Com relação aos valores 

pretendidos, a requerente suscita a obrigação da requerida ao pagamento 

do valor integral pactuado na apólice, qual seja 100% do valor da tabela 

FIPE, que na época do sinistro somaria o valor de R$ 105.469,00 (cento e 

cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais). A parte requerida alega 

que para ser liberado o pagamento da indenização integral do bem, é 

necessário os documentos obrigatórios elencados no contrato, quais 

sejam documentos que comprove a referida propriedade, livre de quais 

quer ônus ou impedimentos (...), conforme previsão da cláusula 25, a. A 

cláusula 25.a informa-nos que a indenização integral do veículo por roubo 

ou furto ocorrerá conforme modalidade contratada, na modalidade valor de 

mercado referenciado, a indenização corresponderá ao valor do veículo 

na tabela de referencia, qual seja tabela FIPE. Pois bem, se o valor de R$ 

105.469,00 (cento e cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais) 

corresponde a 100% da tabela FIPE, devido se torna o pagamento do 

prêmio pretendido, como correção monetária desde a data do sinistro e 

juros legais a partir da citação. Por fim, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, em que pesem os fundamentos apresentados pelo 

requerente, sua pretensão não pode ser acolhida. O cenário dos autos é 

incapaz de ensejar danos morais ao requerente. Isto porque houve 

apenas o descumprimento contratual, situação esta que não basta para 

caracterização dos alegados danos imateriais. Sem dúvida, a situação 

presente evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o 

bastante para identificar o verdadeiro dano moral. Tem-se que o fato que 

não causa angústia aflitiva à vítima de evento danoso deve ser encarado 

como mero dissabor da vida cotidiana, não justificando a condenação do 

suposto ofensor pelo dano moral alegadamente suportado. Diante do 

exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos inaugurais, condenando a requerida HDI S.A ao 

pagamento de R$ 105.469,00 (cento e cinco mil quatrocentos e sessenta e 

nove reais), acrescido de correção monetária desde a data do sinistro e 

juros legais a partir da citação. Face a sucumbência recíproca, condeno 

cada uma das partes ao pagamento de 50% das custas e despesas 

processuais. Condeno as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios da parte adversa no montante 10% sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, §2º c/c art. 86 do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da 

CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.R.I. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002974-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOVINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002974-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO JOVINO DA SILVA REU: ZURICH SANTANDER BRASIL 

SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos, etc. Trata-se de ação que visa à cobrança de cobertura 

securitária proposta por FRANCISCO DA SILVA, devidamente qualificado 

nos autos em epígrafe, em desfavor da ZURICH SANTANDER BRASIL 

SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, na 

qual o requerente suscitou que aderiu a um contrato de seguro de 

proteção de acidentes pessoais, em 17/02/2016 com validade até 

17/02/2017, cuja apólice possui a matrícula n° 301, que prevê a cobertura 

por invalidez permanente no valor de R$ 103.145,00 (cento e três mil cento 

e quarenta e cinco reais). Narrou o requerente que em Outubro de 2014 

sofreu um acidente ao descer do caminhão em que trabalhava, levado ao 

hospital foi constatado que a lesão não era simples e teria que fazer um 

tratamento, o qual durou um período de 2014 a 2015. Em abril de 2015 o 

requerente teve que ficar internado para realizar um tratamento mais 

contencioso na lesão do dedo do pé esquerdo, a lesão se agravou e teve 

que amputar o dedo e posteriormente amputou parte da perna esquerda o 

que lhe causou uma incapacidade. Aduz que entrou em contato com a 

seguradora, a fim de requerer a indenização, a qual informou que o pedido 

não poderia ser atendido porque a invalidez seria decorrente de uma 

doença vascular no membro inferior esquerdo não amparada pelo seguro. 

Efetuada a citação e realizada audiência de conciliação não restou exitosa 

(ID. 6799941), ao passo que a seguradora ZURICH SANTANDER BRASIL 

SEGUROS E PREVIDENCIAS S/A apresentou contestação alegando que as 

limitações do requerente se deram pela doença vascular do membro 

inferior esquerdo, condição que não se inclui no conceito de acidente, não 

havendo cobertura na apólice. O requerido, em nome do principio da 

eventualidade suscitou a prova pericial médica, alegou que a indenização 

deve ser fixada com base no grau da invalidez apresentada e no limite da 

apólice, e que não houve dano moral por se tratar de mera discussão 

contratual, e por fim requereu a total improcedência de inicial. O requerido 

Banco Santander S/A permaneceu inerte. A impugnação a contestação foi 

apresentada no ID. 8132880. Instadas a especificarem provas, a requerida 

Zurich Santander suscitou a realização de perícia médica, a qual foi 

deferida e declarada à revelia do requerido Banco Santander S/A 

(ID.9459750). Laudo pericial (ID. 11750997). Os autos vieram conclusos. É 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Em razão da citação e da 

ausência de contestação, necessário se torna a declaração de revelia do 

requerido Banco Santander S/A, com base no que estabelece o art. 344 

do CPC. No que tange ao mérito da demanda, desde já ressalto que “O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ, EDcl no MS 

21315 / DF, S1 – DJe 15/06/2016 – grifo nosso) Com norte em tal 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça é óbvio que a presente 

demanda deve ser julgada improcedente, e esclareço. Inicialmente, 

constato que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo 

incidir as previsões do Estatuto Consumerista. O imbróglio instalado nos 

autos se deve ao fato de que o requerente alega sofrer incapacidade 

parcial e permanente, fazendo jus à complementação da indenização da 

apólice contratada. Por outro lado, a requerida se recusa a efetuar o 

pagamento, pois a invalidez é decorrente de doença e o seguro é para 

acidentes. Pois bem. Do cotejo do conjunto probatório produzido nos 

autos, tenho que inexiste razão ao requerente. Como é sabido, o contrato 

de seguro para acidentes pessoais tem como escopo garantir o 

pagamento de indenização na hipótese de ocorrer evento danoso com o 

bem segurado. Menciona o contrato avençado entre as partes que, o 

acidente, para ser configurado, deve ocorrer por meio de evento 

exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador 

de lesões físicas que, por si só e independentemente de toda e qualquer 

outra causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez 

permanente, parcial ou total do segurado. A seguradora deve informar as 

garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo 

estipulado, bem como tem o dever de guardar consigo a boa-fé durante e 

depois da contratação, consoante previsão do art. 422 da legislação civil. 

No caso em espeque, restou evidenciada a relação contratual entabulada 

entre o requerente e a requerida Zurich Santander Brasil Seguros, 

proposta de adesão encartada no ID. 730237 e apólice do seguro de ID. 

7302133. O referido contrato de seguro prevê a cobertura de invalidez 

permanente Total ou Parcial por Acidente – IPA até 100% da Garantia 

Básica, estabelecendo também porcentagens de pagamento de acordo 

com a incapacidade constatada, conforme se vê ID. 730237. A respeito da 

invalidez que acomete o requerente, o laudo pericial concluiu pela 

incapacidade parcial permanente (ID.11135482): “Os elementos 

disponíveis permitem admitir nexo de concausalidade, entre doença, 

arteriopatia isquêmica diabética tendo como fator contribuinte um 

traumatismo, não sendo possível afastar aquele noticiado na inicial, ainda 

que não claramente demonstrável tecnicamente e o dano corporal 

apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente 

parcial completa do membro inferior esquerdo avaliada em 70% de 

comprometimento do patrimônio físico.”. Por oportuno mencionar que o juiz 

não está adstrito ao laudo pericial, o art. 479 do CPC/15 menciona, ainda, 

que o magistrado apreciará a prova pericial indicando os motivos que 

levaram a considera-la ou não. Nesse sentido, verifica-se que o laudo 

pericial apontou uma concausalidade, entretanto o laudo é inconclusivo, 

posto que o próprio perito informa que não está claramente demonstrável 

a situação. Além do mais, no item 03 do laudo pericial (Discussão/análise 

clínica/dano corporal apurado) médico perito informa que o nexo de 

causalidade entre o acidente e o dano corporal é hipotético, não 

demonstrável. A concausalidade seria fatores que embora não tenha 

relação direta entre a doença e o acidente ocorrido, concorre de forma 

direta ou indireta para a produção do evento. Nesse sentido, a doença 

(arteriopatia isquêmica diabética) é um fator que concorreu para a 

evolução da lesão do pé esquerdo oriunda do acidente. Assim, o contrato 

entabulado entre as parte prevê a indenização por acidente e não pro 

doença, e não há que se falar em vulnerabilidade do consumidor quanto a 

esse quesito, pois deste a pactuação do contrato o requerente sabe que a 

cobertura da apólice é para acidentes. Ademais, o acidente é causa 

preexistente ao contrato de seguro, uma vez que o mesmo aconteceu em 

Outubro de 2014 e o contrato entre as partes existiu e passou a produzir 

seus efeitos em Fevereiro de 2016. Ora, comprovado que o acidente 

aconteceu antes da assinatura do contrato de seguro, que em 

decorrência de doença isquêmica houve agravamento da situação do 

segurado e que não houve declaração do segurado na hora da assinatura 

do contrato não há razão de pagamento da indenização da apólice. A 

jurisprudência nesse sentido: “SEGURO DE VIDA - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NEGATIVA DO 

PAGAMENTO - OMISSÃO SOBRE ESTADO GRAVE DE SAÚDE - 

COMPORTAMENTO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. A reiteração de matéria já 

decidida e que não houve interposição de recurso, não pode ser objeto de 

análise diante da ocorrência de preclusão. Cabe ao Julgador, nos termos 

do art. 130 do Código de Processo Civil, determinar as diligências que 

entender úteis e necessárias, para a solução do litígio, dispensando 

aquelas que entender protelatórias. Seguro de vida, se contratado quando 

a segurada tinha conhecimento prévio da precariedade de sua saúde, 

isenta a seguradora do pagamento do que se comprometeu. V.v. 1 - 

Compete à seguradora requerer a realização de exames médicos pelo 

segurado, com vistas a apurar o seu estado de saúde e, assim, analisar a 

conveniência de se firmar o contrato. Caso os exames médicos não 

tenham sido efetivados, não poderá a seguradora fugir à responsabilidade 

contratada, sustentando preexistência da doença. 2 - A má-fé do 

segurado não se presume, incumbindo à seguradora que a alega, o ônus 

de comprovar que o segurado era portador de doença e que ignorava as 

suas reais condições de saúde quando do firmamento do contrato.” 

(Apelação Cível 1.0433.05.148520-2/003, 15ª Câm. Cível; rel. Des. José 

Affonso da Costa Cortês; Julg. 04-10-2007, DJ 23-10-2007, in 

www.tjmg.gov.br). Portanto, não há que se falar em cobrança de valores 

através da presente demanda, ainda que a título de dano moral, pois 

restará a inexistência de ato ilícito praticado pela requerida, sendo certo 

que tal aspecto revela-se prejudicial ao direito perseguido pelo requerente. 

Com efeito, "Seguro de vida e acidentes pessoais. Indenização - Contrato 

- Previsão - Cobertura para invalidez total e permanente - Doença 

-Incapacidade parcial e permanente -Descabimento. Acidente é acidente e 

doença é doença - Conceitos que não se confundem. Incapacidade parcial 

resultante de doença, ainda a profissional, não é coberta pelo seguro de 

vida em grupo e acidente, se a apólice não prevê. Por isto considerada a 

prova produzida e a matéria de fato improcede a ação indenizatória 
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ajuizada contra a seguradora. Recurso provido" (TJSP - Apelação com 

Revisão nº 915678-0/7, Relator JULIO VIDAL, 28a Câmara de Direito 

Privado). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente demanda, por entender que inexistem dever do 

requerido em indenizar o requerente em razão da doença que o acomete, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais 

e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade por ser 

beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 82, § 2º, 85, § 

8º, e 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. P.R.I. Decorrido o prazo 

recursal e inexistindo pedido de cumprimento da r. sentença, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais e o disposto no art. 611 

da CNGC. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022078-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENILZA CERQUEIRA SEBA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VALDECIR GOMES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

ADILES BENEDITA RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO ROBERTO DEGASPERY FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022078-06.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDENILZA CERQUEIRA SEBA DE OLIVEIRA 

TESTEMUNHA: VALDECIR GOMES DOS SANTOS, ADILES BENEDITA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: JAIRO ROBERTO DEGASPERY 

FREITAS HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos dos artigos 487, 

III, b, e 924, III, do Código de Processo Civil. Por disposição do art. 90, § 3º, 

do CPC, ficam as partes dispensadas do pagamento das custas 

processuais remanescentes, se houver. Ante o requerimento das partes, 

mantenham-se os autos suspensos até que seja comunicado o 

adimplemento total do acordo, nos termos do art. 313, II, do Código de 

Processo Civil. 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: 1053869-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE CORREA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1053869-85.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ZENAIDE CORREA LEITE DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. No caso, embora regularmente intimada, a parte 

requerente deixou transcorrer o prazo concedido, não procedendo à 

emenda da inicial, consoante se denota da certidão de ID 28792697, razão 

pela qual, o indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe. Com 

efeito, preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015 e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

mesmo diploma processual. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1043252-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI JOSE VEDOIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN OAB - TO3576 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043252-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DARCI JOSE VEDOIN REU: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. 

Vistos, etc. No caso, embora regularmente intimada, a parte requerente 

deixou transcorrer o prazo concedido, não procedendo à emenda da 

inicial, consoante se denota da certidão de ID 28827803, razão pela qual, o 

indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe. Com efeito, 

preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015 e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

mesmo diploma processual. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1054648-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1054648-40.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Depreende-se dos autos, a parte 

exequente pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, com a expressa anuência da executada, conforme petitório 

de ID 28237869. Assim, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte exequente, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Eventuais 

custas processuais pela parte executada. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, facultado 

eventual desentranhamento de documentos. Publique-se. Registre-se. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061407-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CRUZ DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1061407-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUAN CRUZ DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, etc. O requerente desistiu da presente ação, conforme se 

denota da petitório retro. É o breve relato. Fundamento e decido. Acerca 

da desistência da ação, o parágrafo 5º do artigo 485 do NCPC dispõe que: 

§ 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Não 

obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe que: Art. 90. Proferida sentença com 

fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 

pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, 

renunciou ou reconheceu. Desta feita, homologo, por sentença, a 

desistência da ação manifestada, extinguindo o feito sem resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do novo 

Código de Processo Civil de 2015. Eventuais custas processuais pela 

parte autora. Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se com 

as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

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

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038738-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049632-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GABRIELLE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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 AUTORA , 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: 1048686-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAILTON COSTA DA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029860-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA BERNARDELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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 requerido/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: 1009106-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR OLARIO COELHO (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038350-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO OAB - MT25236 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA OAB - MT15734-E (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: 1050177-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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 e 

MANIFESTAR SOBRE O LAUDO/AVALIAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047731-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAINARA JOANA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049159-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO GONZAGA CHAVES (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 - MT8184-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049641-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY SANTOS PEREIRA LEITE (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 - MT8184-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/avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039593-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY LEMES DE ARAUJO (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 - MT8184-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052918-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CRISTIANO DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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 e 

MANIFESTAR SOBRE O LAUDO/AVALIAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007371-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALME PARTICIPACOES S.S. LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014508-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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 requerido/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: 1032688-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAFE E PROSA ALIMENTOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032688-62.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CAFE E PROSA ALIMENTOS LTDA - ME 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 18/03/2019, às 11h30 - 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA BARBOSA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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: ( ) 1000144-84.2019.8.11.0041 LAURITA 

BARBOSA DA SILVA 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 24/04/2019, às 08h16, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042139-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREMOLDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO 

EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052241-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PAIVA DE JESUS (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042072-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILISSANDRA APARECIDA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012985-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037344-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA REGINA MONTEIRO TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037509-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (REQUERENTE)

PATRICIA FABIANA DA SILVA ORMOND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAIRSON BASTOS DE FIGUEIREDO OAB - 570.281.921-72 

(REPRESENTANTE)

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1056262-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GONCALVES LEAL (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:

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 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: 1050772-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SILVEIRA 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:

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: 1041024-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ANTUNES DE SOUSA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001161-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. D. P. (AUTOR(A))

L. C. D. P. (AUTOR(A))

L. C. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001161-24.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

L. C. D. P., L. C. D. P., B. C. D. P. REU: GOL LINHAS AEREAS S.A. Intime-se 

a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua 

condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a 

justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005165-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE SOUZA FELIX GAETI OAB - 994.784.551-68 

(REPRESENTANTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005165-07.2020.8.11.0041. AUTOR: M. F. 

G. REPRESENTANTE: MARIA CECILIA DE SOUZA FELIX GAETI REU: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

documentos hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência 

financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; Advirto ao autor 

que o não atendimento de tal providência acarretará o indeferimento da 

gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005302-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SUCENA RASGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES OAB - MT3599-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005302-86.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAQUIM SUCENA RASGA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005320-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005320-10.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

G. G. A. REU: LATAM AIRLINES GROUP S/A Intime-se a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição de 

hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; 

Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência acarretará o 

indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035376-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDER DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-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 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005408-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. J. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO(A))

JOANIL BENEDITA LAURENTINA ARINOS OAB - 011.789.791-48 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005408-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

F. J. A. L. REPRESENTANTE: JOANIL BENEDITA LAURENTINA ARINOS 

REU: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE 

LTDA. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos documentos hábeis 

a comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser 

indeferida a justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – 

MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004654-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINA SOARES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004654-09.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIRGINA SOARES BARBOSA REU: SEGURADORA LÍDER Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: i) Junte aos autos o comprovante de residência; ii) Junte aos 

autos os documentos pessoais; Advirto ao autor que o não atendimento 

de tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

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

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004214-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004214-13.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL EXECUTADO: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA A respeito do pedido de parcelamento 

das custas processuais, verifica-se a seguinte previsão contida no 

Provimento n°41/2016, da Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso, 

in verbis: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

na forma da lei. (...) Do Parcelamento § 6° O juiz, atento às circunstâncias 

e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7° O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Diante disto, defiro o 

parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias em 06 (seis) 

parcelas mensais, conforme pleiteado no Id. 28851523. Recolha-se a 

primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002024-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO UNIKO 87 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002024-77.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO UNIKO 87 EXECUTADO: UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA 

Intime-se pessoalmente a parte devedora para pagar a dívida no prazo de 

15 (quinze) dias, devidamente atualizado, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 523, § 1º do CPC. Caso não haja o pagamento no prazo 

acima mencionado, desde já fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, verba essa que será incidida sobre o 

restante, caso a parte executada efetue o pagamento parcial no prazo 

mencionado (CPC, art. 523, § 2º). Expeça-se mandado de ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036958-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MOREIRA LEAL (REU)

N M LEAL & CIA LTDA - ME (REU)

TELMA REGINA MURILHO LEAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (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.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004388-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AFFONSO FERREIRA SANGED OAB - SP314593 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA DE MESQUITA BENATTI OAB - SP405801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL E IMPORTADORA PAULO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004388-22.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAUANA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP REU: 

COMERCIAL E IMPORTADORA PAULO LTDA - ME Por reputar presentes 

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

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

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

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

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

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

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

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

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

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

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

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

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

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

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004733-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MATOS RIBEIRO LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004733-85.2020.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VIRGINIA MATOS RIBEIRO LIMA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LATAM AIRLINES GROUP S/A Intime-se a 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua 

condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a 

justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004738-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE FREITAS (REU)
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004738-10.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA REU: ALEXANDRE DE FREITAS Intime-se a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição de 

hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; 

Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência acarretará o 

indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

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

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053696-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSME BERNARDO BARBOSA (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:

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 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.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004732-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE CARMELITA DA SILVA (EXECUTADO)

G. DA SILVA COMERCIO DE AGUA E GAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004732-03.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. EXECUTADO: G. DA SILVA COMERCIO DE 

AGUA E GAS - ME, SIRLENE CARMELITA DA SILVA Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004752-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE FABRICACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004752-91.2020.8.11.0041. 

EMBARGANTE: CENTRO OESTE FABRICACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

EMBARGADO: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA Se tempestivo, o 

que deverá ser certificado nos autos, RECEBO os embargos à execução 

para discussão. Intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para, querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 

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

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004838-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAX COMPLIANCE SOLUCOES TRIBUTARIAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO COUTINHO DE CAMARGO COSTA OAB - SP271536 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. GOMES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004838-62.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TAX COMPLIANCE SOLUCOES TRIBUTARIAS EIRELI - ME EXECUTADO: E. 

A. GOMES DA SILVA - ME Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, a fim de juntar os seguintes documentos: i) 

documentos pessoais; ii) comprovante de residência; iii) procuração; iv) 

Título Executivo que embasa a ação; v) Comprovante de recolhimento das 

custas judiciais Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004186-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR FIGUEIREDO E LAGRECA (EXECUTADO)

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 nº. 1004186-45.2020.8.11.0041 

Requerente: DEBORA BATTISTOTTI BRAGA PAIVA Requerido: HIGOR 

FIGUEIREDO E LAGRECA Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

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

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

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

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

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020. VANDYMARA GALVAO 

RAMOS PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040004-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGGIO DI ROMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICENTE BORGES DE LARA PINTO (REQUERIDO)

 

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) 
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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: 1003291-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO OAB - 853.613.301-59 

(REPRESENTANTE)

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003291-84.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO REU: AZUL LINHAS 

AEREAS Os documentos trazidos na petição inicial não esclarecem a 

alegada hipossuficiência do requerente, pelo que indefiro o pedido de 

justiça gratuita. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais. Advirto que o não 

atendimento de tal providência acarretará no cancelamento da distribuição 

(art. 290, do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Vandymara. G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040062-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL LEITE CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CRISTINA NUNES OAB - MT22098/O (ADVOGADO(A))

JULIANA GADOMSKI CHAVES OAB - MT11745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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 

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: 1038595-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. A. (AUTOR(A))

CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT12144-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

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: 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)

 

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: 1040935-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR OAB - MT26248/O 

(ADVOGADO(A))

HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS OAB - MT26823/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(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.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009745-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFIDENCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LIMITADA - ME 

(EXECUTADO)

MARCOS ANDRE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 CERTIDÃO - ART. 828 - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

PROCESSO n. 1009745-51.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

2.731.353,82 ESPÉCIE: [Correção Monetária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: Confiança Agência de 

Passagens e Turismo Ltda. Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, - DE 

2624/2625 A 3087/3088, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-305 

POLO PASSIVO: Nome: CONFIDENCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LIMITADA - ME Endereço: AVENIDA 85, 1425, Quadra 62, Lote 08, Sala 

202, SETOR MARISTA, GOIÂNIA - GO - CEP: 74160-010 Nome: MARCOS 

ANDRE DA SILVA Endereço: RUA 13, 145, Ed. Dellano the one executive 

life, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO - CEP: 74810-170 Certifico para os fins 

do art. 828 do Código de Processo Civil, que perante este Juízo da 4ª 

VARA CÍVEL DE CUIABÁ, foram admitidos e se processam os autos de 

Ação de Execução - de n. 1009745-51.2018.8.11.0041, distribuídos em 

12/04/2018 16:24:37, em que figuram como parte exequente: CONFIANÇA 

AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 03.488.137/0001-25, e como parte executada: 

CONFIDENCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LIMITADA - ME, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.786.615/0001-34, 

localizada na Av. 85, nº 1425, Quadra 62, Lote 08, Sala 202, Setor 
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Marista, em Goiânia-GO e MARCOS ANDRÉ DA SILVA, brasileiro, inscrito 

no CPF sob o nº 081.592.818-11, residente na Rua 13, nº 145, Edifício 

Dellano The One Executive Life, Jardim Goiás, em Goiânia-GO. Foi atribuído 

á causa o valor de R$ R$ 2.731.353,82. Certifico que em decisão 

publicada em 19/04/2018 foi determinada a citação da parte executada, 

cuja providência foi realizada mediante Carta Precatória juntada aos autos 

em 28/03/2019. Certifico, ainda, que a empresa exequente informou o 

valor do débito atualizado até 21/10/2019, como sendo R$ 3.671.049,65 

(três milhões, seiscentos e setenta e um mil, quarenta e nove reais e 

sessenta e cinco centavos). Era o que tinha a certificar. Cuiabá-MT, 5 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) VANDYMARA GALVAO 

RAMOS PAIVA ZANOLO Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014606-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDO HELLEBRANDT DE ARRUDA (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:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001458-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDJAIMES RAMOS NASCIMENTO (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:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005041-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI RODRIGUES 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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005041-24.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDERI RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 22/04/2020, às 

13h18 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertind36536o que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido 

pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do 

AR, prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente 

por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da 

audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005290-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005290-72.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: VANILIO DE SOUZA REQUERIDO: 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 28/05/2020, às 12h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 
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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: 1005432-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO BUENO DA 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)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005432-76.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

HUGO BUENO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/05/2020, 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: 1004656-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVON SOARES PEREIRA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004656-76.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVON SOARES PEREIRA 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 12h46 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: 1004696-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISON RODRIGUES DOS SANTOS (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004696-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISON RODRIGUES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Processo nº. 1004696-58.2020.8.11.0041 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 12h46 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 
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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: 1015803-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA BERWIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053953-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA DE CAMPOS (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)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1053953-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATHEUS SILVA DE CAMPOS 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 13h02 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031467-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DIEGO RAMOS DIAS (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))

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004721-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004721-71.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO DIAS DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Processo nº. 1004696-58.2020.8.11.0041 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 13h18 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: 1028635-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELRYSLEYDY NUNES DA SILVA OAB - 912.041.861-20 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004723-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FERREIRA 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)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004723-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZEU FERREIRA DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Processo nº. 1004723-41.2020.8.11.0041 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 13h34 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: 1026995-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL SOARES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004765-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI 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)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004765-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDECI ALVES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 22/04/2020, às 13h18 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005201-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004753-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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VERA LUCIA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004753-76.2020.8.11.0041. AUTOR: 

VERA LUCIA DUARTE 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 12h46 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação 

deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio 

atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004781-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004781-44.2020.8.11.0041. 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 13h18 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040463-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACIRA XAVIER DE SA OAB - SP88250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-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 AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o ofício juntado no id. 29037800, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004789-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FELIX DA 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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004789-21.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANA FELIX DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER 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 13h34 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação deve 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na 

devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004782-29.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUAN JUNIOR GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004782-29.2020.8.11.0041. 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 13h50 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação deve 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na 

devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004925-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO RAMOS SUDRE (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: 1004925-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

INACIO RAMOS SUDRE 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 12h46 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: 1020724-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA GREGORIO (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))

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008206-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER DE SOUZA RODRIGUES (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 as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010040-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GREGORIO 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:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1028222-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BROCCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DA AMAZONIA LTDA - ME 

(REU)

Outros Interessados:

CLEITON BROCCO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

FERRARESI E CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre os ofícios encartados nos ids. 

26627830, 27964097 e 29039872, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001021-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SOARES NUNES (AUTOR(A))

MARIA DAS GRACAS ALVES (AUTOR(A))

CREUSA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ALEXIS SANTANA DE MORAES (AUTOR(A))

ANTONIO DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

VANDERLEI ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001021-92.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANDERLEI ALVES FERREIRA, ALEXIS SANTANA DE MORAES, ROSANA 

SOARES NUNES, MARIA DAS GRACAS ALVES, ANTONIO DIAS DOS 

SANTOS, CREUSA SILVA DOS SANTOS REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. A Caixa Econômica Federal manifestou-se sob o ID 18697905, 

pleiteando a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal 

de Cuiabá, para que lá seja apreciado seu pedido de admissão nesta ação 

como substituta da parte ré ou, em pedido subsidiário, como litisconsorte 

necessário ou, ainda, como assistente da parte ré. Sustenta que a Lei 

13.000/2014 dispõe que a representação do SH/FCVS compete 

exclusivamente à CEF e o risco de prejuízo ao FCVS, mediante o 

esgotamento do FESA, que anteriormente, pelo entendimento do STJ, 

deveria ser demonstrado, passou a ser presumido, na medida em que o 

§1º do artigo 1º-A determina o ingresso da CAIXA na qualidade de 

representante do FCVS em todas as ações que representem risco ou 

impacto ao FCVS ou às suas subcontas. Alega que, se antes até se podia 

admitir a existência de alguma dúvida sobre a legitimidade da CAIXA 

(FCVS) para integrar a lide nos casos em que se debate cobertura 

securitária de contratos do SFH, agora tal dúvida não mais persiste, eis 

que seu interesse e legitimidade decorrem de expressa e, portanto, 

inequívoca disposição de lei que, entre outras coisas, determina que a 

ação relativa aos autores que tem vinculação com apólices públicas deve 

ser remetido à Justiça Federal. Ainda, a ré, em sua contestação, suscita a 

necessidade da intervenção da CEF na lide, em litisconsórcio passivo 

necessário. Diante disso, tendo em vista que este juízo, conforme a 

Súmula 150 do STJ, não é competente para decidir sobre o ingresso da 

CEF na lide, DEFIRO o pedido e determino a remessa dos autos para uma 

das Varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Cumpra-se, dando-se as baixas devidas. Cuiabá-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1044941-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-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), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre resposta ao 

ofício enviado ao Banco do Brasil, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022371-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT MACIEL BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022371-39.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROOSEVELT MACIEL BEZERRA REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL, BANCO DO BRASIL, BANCO BONSUCESSO, BANCO PAN 

S.A. Trata-se de matéria exclusivamente de direito e o feito comporta o 

julgamento no estado em que se encontra. Portanto, indefiro o pedido do 

autor de produzir prova pericial. Intimem-se e voltem-me conclusos para 

sentença. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004852-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAR MENDES DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004852-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODIMAR MENDES DA SILVA CRUZ 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 13h34 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 
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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: 1004864-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOGETE BRITO MAZETE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004864-60.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GEOGETE BRITO MAZETE 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), 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: 1005484-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIVAN MENDES MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005484-72.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JULIVAN MENDES MOREIRA 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 28/05/2020, às 13h30 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004980-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VITORIA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004980-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUELI VITORIA MIRANDA 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 22/04/2020, às 12h30 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 
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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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002608-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY SOARES SILVA OAB - 023.782.041-24 (REPRESENTANTE)

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002608-47.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: WESLEY SOARES SILVA LITISCONSORTE: 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 

13h02 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: 1004786-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON FERREIRA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004786-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINTON FERREIRA DA ROCHA 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 22/04/2020, às 13h02 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: 1038413-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILA ANTUNES DE CAMPOS (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:

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 a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005448-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUCIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005448-30.2020.8.11.0041. AUTOR: 

FABIO LUCIO DE OLIVEIRA 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 28/05/2020, às 13h30 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertind3653o 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, 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042424-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA GABRIELLY RODRIGUES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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))

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005401-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE MARIA FAUSTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005401-56.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MEIRE MARIA FAUSTINO 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 28/05/2020, às 13h a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertind36536o que o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o 

mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma 

vez que o correio atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização 

da audiência. Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017134-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO SERPA ROCHA DE OLIVEIRA (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))

 

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: 1007621-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANI BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007621-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANI BATISTA DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Vani Batista da Silva em face de Bradesco Auto/re Companhia de 

Seguros em que pretende a condenação da requerida ao pagamento na 

importância de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta 

centavos). Para tanto, aduz a parte requerente que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 21/03/2018, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo as 

preliminares. No mérito, aduziu a improcedência do pedido por pagamento 

já realizado na via administrativa. Por decisão prolatada, foi determinada a 

realização de perícia, sendo apresentado o laudo pericial, manifestando a 

requerida. Vieram-me os autos conclusos É o breve relato. Fundamento e 

decido. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Inclusão da 

Seguradora Líder no polo Passivo Cumpre salientar que a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da demanda é desnecessária, haja vista que qualquer seguradora que 

opere no sistema de consórcio responsável pelas indenizações, 

decorrentes de danos causados por acidentes de trânsito é parte legítima 

para saldar a indenização do Seguro DPVAT. Todas são responsáveis 

pelo recebimento das solicitações de indenização e pelo respectivo 

pagamento do seguro. A requerida não nega que seja integrante do grupo 

das seguradoras, as quais recebem os valores oriundos do seguro 

obrigatório. Por isto, a seguradora requerida deve responder por tais 

indenizações e permanecer no polo passivo da presente demanda. Assim, 

não sendo o caso de litisconsórcio necessário, e tendo o autor optado por 

acionar somente a requerida, rejeito a preliminar arguida. II – Da falta de 

interesse de agir em face do pagamento realizado na seara administrativa. 

O pagamento realizado em sede administrativa não caracteriza falta de 

interesse de agir, uma vez que a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Mérito. Conforme se infere na inicial, 

ao ser submetido a perícia na seara administrativa, restou constatada a 

invalidez parcial, que ensejou no pagamento parcial no importe de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Em perícia realizada em Juízo, denota-se que o laudo médico emitido junto 

em Id. 25495365, foi conclusivo em afirmar que a parte requerente 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

parcial completa da mobilidade do “ombro esquerdo”, 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 mi, trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a parte requerente é de 50% (cinquenta por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 

(três mi, trezentos e setenta e cinco reais), totalizando o valor de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

ou seja, o valor é igual ao montante pago pela seguradora. Nesse passo, 

tem-se que o valor pago pela seguradora está de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 
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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. Portanto, correto o valor pago e restando cumprida 

integralmente a obrigação, não havendo falar em complementação. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de 

justiça em favor da parte requerente, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte requerente, no prazo de 5 (cinco) anos, 

contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. 

Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as 

devidas baixas. P.I. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005379-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN FERREIRA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005379-95.2020.8.11.0041. AUTOR: 

DARLAN FERREIRA 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 28/05/2020, às 12h45 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005337-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE JESUS MARQUES (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005337-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIELE DE JESUS MARQUES 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 24/04/2020, às 12h46 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005309-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA LESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005309-78.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA HELENA LESSA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 24/04/2020, às 13h18 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 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024395-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOPES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

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: ( ) 1024395-06.2018.8.11.0041 MARCELO 

LOPES DUARTE 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 28/03/2019, às 11h44, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005313-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZILENE DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005313-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUZILENE DA CRUZ SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 24/04/2020, às 13h50 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: 1005313-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZILENE DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005313-18.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUZILENE DA CRUZ SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 24/04/2020, às 13h50 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: 1054997-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA ISABEL ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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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: 1054997-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLARA ISABEL ARAUJO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 23/04/2020, às 13h02 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022573-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022573-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI RÉU: PORTO SEGURO S/A 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/09/2018, às 11h15min, 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). 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, 27 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005226-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STENIO RODRIGO RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005226-62.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: STENIO RODRIGO RICCI REQUERIDO: ALLIANZ SEGUROS 

S/A Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/04/2020, às 13h02 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação 

deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio 

atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005105-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CAMPOS SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005105-34.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTINA CAMPOS SILVA GOMES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 23/04/2020, às 12h46 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: 1005249-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS FRANCOSO MATTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005249-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NICOLAS FRANCOSO MATTANA REU: SEGURADORA LÍDER 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 23/04/2020, às 13h50 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024119-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005121-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTTO BALDUINO RANNOW (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005121-85.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

OTTO BALDUINO RANNOW 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 23/04/2020, às 12h46 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010680-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GOMES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 62 de 348



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

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: ( ) 1010680-91.2018.8.11.0041 DOUGLAS 

GOMES VIEIRA 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 27/03/2019, às 11h28, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005181-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIRO ALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005181-58.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JAMIRO ALVES FERREIRA 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005204-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005204-04.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/04/2020, às 12h30 a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação 

deve ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio 

atrasa na devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005032-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANISIO DE SOUSA 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)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005032-62.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANISIO DE SOUSA FERREIRA 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 12h46 a ser realizada 
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pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Saliente-se que o mandado de citação deve ser cumprido pelo Sr. Oficial 

de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059404-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059404-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANA DA SILVA RODRIGUES 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005012-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEILYJANE LAUREANO DE AVELAR OAB - 975.986.581-53 

(REPRESENTANTE)

THIONES RODRIGO KAYSER FERREIRA OAB - 978.858.431-49 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LR COMERCIO DE COTAS DE CONSORCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005012-71.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: THIONES RODRIGO KAYSER FERREIRA, LEILYJANE 

LAUREANO DE AVELAR REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA, LR 

COMERCIO DE COTAS DE CONSORCIOS LTDA - ME 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 12h46 a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Saliente-se que o mandado de citação deve 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, uma vez que o correio atrasa na 

devolução do AR, prejudicando a realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005001-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. O. (AUTOR)

APARECIDA OLIVEIRA 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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005001-42.2020.8.11.0041. AUTOR: 

APARECIDA OLIVEIRA SILVA, M. R. D. O. 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 
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de Justiça, uma vez que o correio atrasa na devolução do AR, 

prejudicando a realização da audiência. Intime-se a parte requerente por 

meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência 

acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059339-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLANDIM DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLY GOMES MARCORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1059339-97.2019.8.11.0041 

Autor: OLANDIM DE ARAGAO Réu: MARCELLY GOMES MARCORIO 

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 10/02/2020, às 15h - conciliação 5 - , 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-89 COMPROMISSO ARBITRAL

Processo Número: 1039336-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LIMA VERDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES OAB - MT19486-O 

(ADVOGADO(A))

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE OAB - MT21439-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BARBOSA GUANAES SIMOES (REU)

MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039336-24.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONARDO LIMA VERDE REU: MARCELO MAURINHO DE AZEVEDO, 

MARIO BARBOSA GUANAES SIMOES Compulsando os autos, verifico que 

as partes requeridas ainda não foram citadas, tornando infrutífera a 

realização da audiência de conciliação do dia 10/02/2020. Assim, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 01/06/2020 às 08h30 – 

conciliação 1 –. No mais, intima-se a parte autora para se manifestar 

acerca da deficiência de ID 27753311. Por fim, expeça-se novo mandado 

de citação para Mário Barbosa Guanes Simões Intima-se Cumpra-se 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001507-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA APARECIDA DE ALMEIDA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(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: 1001507-43.2018.811.0041 Parte Autora: Rosineia Aparecida dos 

Santos de Almeida Parte Requerida: SKY Brasil Serviços Ltda Parte 

Requerida: MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações Data e 

horário: Quarta-Feira, 05 de fevereiro de 2020, 14h00. PRESENTES Juiz(a) 

: Dr.(a) Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Parte Autora: Rosineia 

Aparecida dos Santos de Almeida Advogada da Parte Autora: Dra. 

Luciane Bordignon da Silva Preposto/Parte Requerida SKY: Jadiel Telles da 

Silva Ramos Advogado da Parte Requerida SKY: Dr. Gyordano Reiners 

Brito Almeida Preposto/Parte Requerida MRV: Vanilda Culca Correia 

Advogada da Parte Requerida MRV: Dr. Cyro Vilela da Fonseca Junior 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foram constatadas as presenças 

conforme consta acima. O douto advogado da parte requerida SKY pugna 

pela juntada de carta de preposição e substabelecimento. Foi tomado o 

depoimento pessoal da parte autora Rosineia Aparecida dos Santos de 

Almeida. Foi tomado o depoimento pessoal do representante da parte 

requerida MRV, Sra. Vanilda Culca Correia. Foi tomado o depoimento 

pessoal do representante da parte requerida SKY, Sr. Jadiel Telles da 

Silva Ramos. A douta advogada da parte autora pugna pela desistência da 

oitiva das testemunhas Priscila Consani das Merces e Adriana Silva 

Celestino. Por fim, inquiridas as testemunhas da parte autora Alexandra da 

Costa e Souza, Tiago Silva Leocádio Rosa e Liane Royer. DELIBERAÇÃO 

Procedo com a juntada dos documentos apresentados em audiência. 

Defiro o pedido da parte autora e homologo a desistência da oitiva das 

testemunhas Priscila Consani das Merces e Adriana Silva Celestino. Dou 

por encerrada a instrução e 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 
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havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Ana Paula Jesus 

Queiroz, que digitei. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito 

Rosineia Aparecida dos Santos de Almeida Parte autora Dra. Luciane 

Bordignon da Silva Advogada da parte autora Jadiel Telles da Silva Ramos 

Preposto/parte Requerida SKY Dr. Gyordano Reiners Brito Almeida 

Advogado da parte requerida SKY Vanilda Culca Correia Preposto/parte 

Requerida MRV Dr. Cyro Vilela da Fonseca Junior Advogado da parte 

requerida MRV

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1004742-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA DE MORAES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004742-47.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELENICE MARIA DE MORAES LOPES REU: BANCO BMG S.A Intime-se o 

requerido, nos termos do artigo 396 do CPC/15, para que, em 5 (cinco) 

dias, efetue a exibição dos seguintes documentos: a) Contrato de 

empréstimo consignado firmado entre as partes; b) Extrato analítico e/ou 

demonstrativo de débito informando data de início e fim do contrato; c) 

Documento contendo informações sobre o agende ou intermediário 

financeiro; d) Cópia dos documentos apresentados pelo contratante; e) 

Conta onde fora creditado o valor oriundo do suposto empréstimo; Caso 

assim não proceda, o requerido poderá apresentar impugnação nos 

termos do art. 398 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

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

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055730-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055730-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMANDA CRISTINA DOS SANTOS SILVA REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Considerando a informação de ID 28726870, 

expeça-se nova carta de citação para requerida, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018692-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOSMAR SILVA 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:

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 DESPACHO Processo: 1018692-60.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELIOSMAR SILVA DOS SANTOS EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Intime-se o devedor, 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, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045352-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO PINTO DE OLIVEIRA (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045352-91.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDINALDO PINTO DE OLIVEIRA EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Intime-se o devedor, 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, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017892-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

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

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO - EPP (EXECUTADO)

CLAUDIO METELLO (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045877-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE SOUSA CARDOSO (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:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045877-73.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIS FELIPE SOUSA CARDOSO EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Intime-se o devedor, 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, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002366-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIULIANA DA SILVA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002366-93.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCO DA SILVA EXECUTADO: GIULIANA DA SILVA BATISTA 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

FRANCISCO DA SILVA em desfavor de GIULIANA DA SILVA BATISTA. A 

executada citada, representada pela Defensoria Pública, apresentou 

embargos à execução (Id. 9910430). O exequente, por sua vez, impugnou 

os embargos Id. 21827337. É o relatório. Decido. Observa-se que a 

executada, por via inadequada, opôs embargos à execução nos próprios 

autos da presente ação de execução e não em autos apartados, 

contrariando legislação processual. Senão vejamos: “Art. 914. O 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

se opor à execução por meio de embargos. § 1º Os embargos à execução 

serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos 

com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser 

declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade 

pessoal.” (g.n.) Portanto, não conheço dos embargos à execução no Id. 

9910430. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036996-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036996-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a 

perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, entendo 

necessária a produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014187-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CATARINA DE JESUS (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014187-60.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANDREA CATARINA DE JESUS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da petição de ID 

28898421. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001209-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LL ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 
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(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT15538/B (ADVOGADO(A))

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979-O 

(ADVOGADO(A))

ATAIDE DO AMARAL JUNIOR OAB - MT20380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS SERAFIM (REU)

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO SPERINI (REU)

LUCILENA SIMOES SPERINI (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).

Despacho 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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010104-98.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FABIO MOREIRA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Remetam-se os autos à contadoria para verificar a 

eventual existência de saldo remanescente, visto que a parte executada 

efetuou o depósito referente ao saldo remanescente (Id. 28599482). 

Após, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037250-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037250-51.2017.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA 

Intime-se o embargado para, querendo, manifestarem sobre os embargos 

de declaração (Id. 28911602), nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000658-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT5260-O (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000658-71.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES REQUERIDO: MARCIO 

LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA Intime-se o embargado para, querendo, 

manifestarem sobre os embargos de declaração (Id. 28911605), nos 

termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008468-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARCO 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:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008468-63.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIS MARCO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca da petição de ID 28425273. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022600-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES 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:

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 REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 896252 Nr: 27183-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIA ARATANI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PALMA SILVA - 

OAB:19770, JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - OAB:4.759/MT, MARIA 

DO CARMOS DE OLIVEIRA NETA - OAB:2978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para providenciar o 

pagamento da guia e retirar a certidão requerida, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086938 Nr: 4694-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DONIZETI NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA (PROCURADOR GERAL CÁCERES) - OAB:12079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10.952/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 740143 Nr: 36838-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIA CRISTINA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERSON DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO LEITE DE 

CARVALHO FILHO - OAB:20.203/O, Wesllainy Regina Ferreira 

Quintino - OAB:25236/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em fase 

de Cumprimento de Sentença, na qual foi determinada a intimação pessoal 

da exequente para regularizar a sua representação processual, no prazo 

de 15 (quinze) dias (fl. 454).

Expedida a Carta de Intimação, esta retornou ao remetente com a 

informação de “Não Proc.”, conforme se vê à fl. 456. Todavia, uma vez 

que foi encaminhada para o endereço constante dos autos, presume-se 

válida a intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC/15.

Desta forma, ante a inércia da exequente, não resta alternativa senão 

extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o 

regular andamento do processo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o presente feito Sem Resolução de Mérito.

Sem custas e honorários.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140991 Nr: 27850-64.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VIDAL LEVY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 

LTDA., MTM CONSTRUÇÕES LTDA, SM EMPREENDIMENTOS LTDA

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

OAB:14.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16240, RENATO 

VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15.629/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 retirar a Carta Precatória 

expedido, no prazo de 10 (dez) dias, e comprovar sua distribuição, em 20 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817417 Nr: 23843-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINE CRIVELATTI, VICENTE FORTUNATTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO ALFA INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANDRE BUCAIR SANTOS - 

OAB:7722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIIYAMA - 

OAB:12.919

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913239 Nr: 39025-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS GRÁFICOS, 

PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME, RONALDO GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S/A - COMPANHIA BRASILEIRA DE 

PAGAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-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 E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o calculo de fls. 522, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118236 Nr: 18005-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LONGEVITTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, PAULO 

CESAR DE FREITAS SALUSTIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA ROCHA DA COSTA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYMARK KAMAROFF - 

OAB:109.192/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/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 o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746003 Nr: 43184-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARYSTÓBULO DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:82.329/SP, HELOISA HELENA SAENZ SURITA - 

OAB:14658/MT, RAFFAELA SANTOS MARTINS - OAB:14.516

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301550 Nr: 14010-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE MARCIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE INS. AGRÍCOLAS LTDA, 
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BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o calculo de fls. 179/181, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301649 Nr: 14082-86.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPESP EMPRESAMENTO PROMOÇÕES PESQUISAS 

S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SILVA ZERATI - 

OAB:135178, ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - 

OAB:14.127/OAB/MT, ELÁDIO SILVA - OAB:SP. 25.048, TAYLA BRIZIA 

DOS REIS - OAB:25268/O

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

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 71543 Nr: 1052-67.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA VENTRESQUI GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE - 

JORNAL A GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VENTRESQUI GUEDES 

- OAB:3321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Ante o exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração, para 

corrigir o erro material na parte final da decisão de fls. 1824, que deverá 

ter o seguinte teor:1)Sem honorários advocatícios e eventuais custas 

processuais pelo executado.1)Considerando o depósito da última parcela 

às fls. 1825/1827, DEFIRO a expedição de alvará, com rendimentos, em 

favor da exequente/embargada;2)Por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 924, III, do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749569 Nr: 985-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRENDENE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISGREN COMÉRCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA - EPP, MARIA CRISTINA CLARO, HANNA YOUSSEF 

SABA, CRISTINA CLARO, ELIANE CLARO YOUSSEF SABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZARZA - OAB:75524/RS, 

DIANA ROMBALDI - OAB:OAB/RS 104192, EDUARDO MASCARELLO - 

OAB:77475/RS, FELIPE AULER THOMAZI - OAB:102121/RS, ROBERTA 

DRESCH - OAB:88.561/RS

 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. 274/276, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149567 Nr: 31528-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SOUZA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:oab/12029/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. 201, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842942 Nr: 46886-97.2013.811.0041

 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): KL CONECT INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 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. 195, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861176 Nr: 2668-47.2014.811.0041

 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: MARA CRISTIANE MELCHIOR, JAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOP. 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, UNIMED SÃO PAULO - COOPERTIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZORTÉA ANTUNES - 

OAB:17.001/MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - NPJ - 

OAB:7216/MT, VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - OAB:17.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JEBER 

JUABRE JUNIOR - OAB:122143, JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - 

OAB:136837, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:3418-A/MT, LUIZ CARLOS GALVÃO DE BARROS - OAB:21650-SP, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT, WILZA 

APARECIDA LOPES SILVA - OAB:173351/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTE AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o laudo pericial de fls. 1986/2017, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ARILTON FAUSTINO DE AQUINO OAB - MT4589-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

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 RÉU: JOSE APARECIDO CASARIN Cuida-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por 

OTTO CESAR BARBOSA JUNIOR, RICARDO DE OLIVEIRA BESSA, VANIA 

REGINA LEO BESSA, ROBSON AZEVEDO DUTRA e MARCIA FERREIRA 

DUTRA em face de JOSÉ APARECIDO CASARIN. Alegam os requerentes 

que em 12/12/2013 firmaram com o requerido um Instrumento Particular de 

Compromisso de Venda e Compra de Imóveis Rurais, cujo objeto era a 

alienação das Fazendas Novo Horizonte e Nossa Senhora Aparecida, 

totalizando 1.437,2ha, no valor de R$5.600.000,00 (cinco mil e seiscentos 

mil reais). Dentre as formas de pagamento, o requerido optou pela dação 

em pagamento de um imóvel urbano no valor de R$4.000.000,00 (quatro 

milhões de reais), atualmente objeto de propriedade de CASARIN 

PARTICIPAÇÕES LTDA, que, segundo o avençado entre as partes, estava 

devidamente regularizado junto à prefeitura municipal e a Secretaria de 

Indústria e Comércio do Estado de Mato Grosso. Ocorre que a tradição 

dominial nunca se aperfeiçoou, em razão da existência de vícios 

insanáveis. Diante do referido inadimplemento contratual, os autores 

notificaram os requeridos para que quitassem o montante pendente. 

Contudo, o requerido se recusa a realizar a dação em pagamento do 

referido imóvel e passou a ofertar outros moveis em valores 

significativamente inferiores ao pactuado. Pretende, assim, a concessão 

de tutela de urgência de evidência para determinar a imediata 

desocupação e a consequente reintegração dos Requerentes na posse 

dos imóveis objetos (Fazenda Novo Horizonte e da Fazenda Nossa 

Senhora Aparecida), eis que comprovada a posse precária e o esbulho 

praticado pelo requerido. DECIDO. Os autores pugnam que os pedidos 

liminares sejam analisados sob a ótica da tutela de evidência prevista no 

art. 311 do CPC/2015. Observa-se que o parágrafo único do mesmo 

dispositivo prevê que apenas nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz 

poderá decidir liminarmente. Eis as referidas hipóteses: Art. 311. A tutela 

da evidência será concedida, independentemente da demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. No 

caso em apreço tem-se que o pedido dos autores não se amoldam em 

nenhuma das hipóteses elencadas, portanto, não havendo falar em 

deferimento do pedido de tutela de evidência, já que o incido II exige além 

prova documental, que haja tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante, o que não é o caso. Ademais, por se 

tratar matéria atinente ao mérito da causa, entendo necessária a formação 

do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento do pedido em sede de cognição sumária. 

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Defiro o 

parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias em 06 (seis) 

parcelas mensais, nos termos do Provimento n°41/2016, da CJG/MT. 

Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). 

Cite-se e intime-se a parte requerida e os litisconsortes com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 12 de fevereiro de 2019, às 09h30min – Sala: Conciliação 04, com 

vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023868-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACEMY VILELA DUARTE (AUTOR(A))

CELIS PINTO DE SOUZA (AUTOR(A))

DIOCLECINA DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

GREGORIO FERREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

HAYRTON RODRIGUES DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023868-25.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

HAYRTON RODRIGUES DE MELLO, GREGORIO FERREIRA DE ARAUJO, 

CELIS PINTO DE SOUZA, LACEMY VILELA DUARTE, DIOCLECINA DE 

OLIVEIRA GOMES REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU 

SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Processo nº 

1023868-25.2016.811.0041 A Caixa Econômica Federal manifestou-se sob 

o ID 22435407, pleiteando a remessa dos autos para uma das Varas da 

Justiça Federal de Cuiabá, para que lá seja apreciado seu pedido de 

admissão nesta ação como substituta da parte ré ou, em pedido 

subsidiário, como litisconsorte necessário ou, ainda, como assistente da 

parte ré. Sustenta que a Lei 13.000/2014 dispõe que a representação do 

SH/FCVS compete exclusivamente à CEF e o risco de prejuízo ao FCVS, 

mediante o esgotamento do FESA, que anteriormente, pelo entendimento 

do STJ, deveria ser demonstrado, passou a ser presumido, na medida em 

que o §1º do artigo 1º-A determina o ingresso da CAIXA na qualidade de 

representante do FCVS em todas as ações que representem risco ou 

impacto ao FCVS ou às suas subcontas. Alega que, se antes até se podia 

admitir a existência de alguma dúvida sobre a legitimidade da CAIXA 

(FCVS) para integrar a lide nos casos em que se debate cobertura 

securitária de contratos do SFH, agora tal dúvida não mais persiste, eis 

que seu interesse e legitimidade decorrem de expressa e, portanto, 

inequívoca disposição de lei que, entre outras coisas, determina que a 

ação relativa aos autores que tem vinculação com apólices públicas deve 

ser remetido à Justiça Federal. Ainda, a ré, em sua contestação, suscita a 

necessidade da intervenção da CEF na lide, em litisconsórcio passivo 

necessário. Diante disso, tendo em vista que este juízo, conforme a 
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Súmula 150 do STJ, não é competente para decidir sobre o ingresso da 

CEF na lide, DEFIRO o pedido e determino a remessa dos autos para uma 

das Varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Cumpra-se, dando-se as baixas devidas. Cuiabá-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004364-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE BARBOSA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA CAROLINA BARBOSA LOPES SOUZA OAB - SP411326 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA PEREIRA DA SILVA LIMA (REU)

VALDESI DOS SANTOS LIMA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004364-91.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODETE BARBOSA FERREIRA REU: VALDESI DOS SANTOS LIMA, 

DANIELLA PEREIRA DA SILVA LIMA Cuida-se de Ação de Imissão na 

Posse ajuizada por ODETE BARBOSA FERREIRA em face de VALDESI 

DOS SANTOS LIMA e DANIELLA PEREIRA DA SILVA LIMA, na qual a 

autora pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para 

determinar que os requeridos desocupem o imóvel objeto da demanda, no 

prazo de 10 (dez) dias. Em suma, alega a autora que, em 22/10/2019, 

arrematou, por leilão extrajudicial, o imóvel localizado na rua 123, quadra 

109, lote 24, bairro CPA IV, 4ª Etapa, em Cuiabá/MT, tendo efetivado a 

averbação da aquisição do imóvel junto ao Cartório do 6º Ofício de 

Registro de Imóveis. Afirma, ainda, que os requeridos, antigos 

proprietários, ainda estão dentro do imóvel e se recusam a sair, apesar de 

notificados, motivo pelo qual entende fazer jus à imissão na posse. 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. In casu, identifico a probabilidade do direito, 

notadamente por meio da cópia da matrícula nº 79.598, junto ao 6º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária (Id. 

28764040), de cujo teor é possível extrair, prima facie, que o então credor 

fiduciário dos réus, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, tornou-se 

proprietária do imóvel objeto da demanda, em consequência da 

consolidação da propriedade em seu favor, e, ato contínuo, alienou o bem 

à autora, conforme Carta de Arrematação expedida em 22/10/2019 (Id. 

28764039). Destarte, a imissão na posse deve ser deferida, por estarem 

presentes os requisitos previstos no artigo 30 da Lei 9.514/1997, verbis: 

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, 

inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam 

os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será 

concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que 

comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da 

propriedade em seu nome. Com efeito, o perigo de dano traduz-se na 

privação da posse do bem, ou seja, a autora encontra-se impedida de 

usar, gozar e usufruir do imóvel. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para determinar que os requeridos desocupem, no prazo de 60 

(sessenta) dias, o imóvel urbano, localizado na rua 123, quadra 109, lote 

24, bairro CPA IV, 4ª Etapa, em Cuiabá/MT, registrado no Cartório do 6º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária, sob 

a matricula de nº 79.598. O ato de intimação deverá ser efetivado 

mediante a lavratura de Auto de Constatação, com relato completo das 

condições do estado em que se encontra o imóvel e das benfeitorias nele 

existentes. Não sendo o imóvel desocupado no prazo assinalado, 

expeça-se Mandado de Imissão de Posse em favor da autora para 

cumprimento imediato. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 25/05/2020, às 10h00min – Sala: Conciliação 6, com 

vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo 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 os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003676-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003676-37.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR REU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I As partes não 

pretendem produzir outras provas, por entenderem que o feito comporta o 

julgamento antecipado. Trata-se de matéria de fato e de direito,contudo o 

processo encontra-se suficientemente instruído e pode ser sentenciado. 

Intimem-se e voltem-me conclusos para sentença. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022745-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA NETO & SOUZA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANE JURACI DE SOUZA OAB - MT24514/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022745-55.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SOUZA NETO & SOUZA LTDA - EPP REU: ALEXSANDRO GIOVANI DE 

SOUZA Não há hipótese de extinção do processo, nem de julgamento 

antecipado da lide, assim trata-se de saneamento do feito. Rejeito a 

preliminar de incompetência do foro, uma vez que se trata de cobrança de 

serviços prestados ao réu, portanto estamos diante da competência 

relativa. Assim, a ação pode ser proposta no foro do credor. Defiro o 

pedido de provas orais e designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 27 de Maio de 2020, às 14:00 horas, para oitiva dos depoimentos 

pessoais das partes e das testemunhas arroladas tempestivamente. 

Cabem aos advogados informar ou intimara suas testemunhas. CUIABÁ, 

10 de fevereiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020125-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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WRISVANIA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVI SAUDE SISTEMA INDEPENDENTE DE SAUDE LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DE ALENCAR OAB - MT8168-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020125-07.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

WRISVANIA LOPES DOS SANTOS REU: PREVI SAUDE SISTEMA 

INDEPENDENTE DE SAUDE LTDA - ME As partes são legítimas e estão 

representadas. Não há questões processuais pendentes, já que a 

requerida regularizou a representação processual. A controvérsia 

consiste em saber se a requerida comercializou plano de saúde com a 

autora e não prestou o serviço. A requerida alegou que não vende planos 

de saúde, mas apenas faz a intermediação do atendimento 

médico/odontológico aos seus conveniados, os quais obtêm descontos 

dos serviços. Portanto, não há controvérsia a ser elucidada pelas provas 

orais requeridas pela parte autora, mormente esta trouxe provas 

suficientes para a análise da matéria. Diante disso, INDEFIRO a realização 

de provas orais, mormente porque, no caso, a prova é essencialmente 

documental. Assim, faculto às partes a juntada de outros documentos, 

caso queiram, no prazo de 15 dias. Juntados, dê-se vistas à parte 

contrária, por 15 dias e, após, voltem-me conclusos para sentença, a qual, 

por sua vez, observará as prioridades dentro das metas estabelecidas 

pelo CNJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023066-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE OLIVEIRA CARREIRA (REQUERENTE)

JOAO BALEEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

BASILIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

EDILEIA DE CARVALHO ANTONIO (REQUERENTE)

ANTONIO MARCOS ALVES PINTO (REQUERENTE)

EDVIGES PEIXOTO DE CARVALHO (REQUERENTE)

PAULO SERGIO SILVA ROCHA (REQUERENTE)

IARACI BENEDITA DO CARMO RAMOS (REQUERENTE)

MITSUE SATO MIYAGAWA (REQUERENTE)

BRIGIDA DA COSTA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR LAURIANO PEREIRA OAB - RJ132101 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023066-27.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANTONIO MARCOS ALVES PINTO, BASILIA MARIA DA SILVA, BRIGIDA 

DA COSTA MEDEIROS, EDILEIA DE CARVALHO ANTONIO, EDUARDO DE 

OLIVEIRA CARREIRA, EDVIGES PEIXOTO DE CARVALHO, IARACI 

BENEDITA DO CARMO RAMOS, JOAO BALEEIRO DE JESUS, MITSUE 

SATO MIYAGAWA, PAULO SERGIO SILVA ROCHA REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S.A., FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL A Caixa Econômica Federal manifestou-se sob o ID 

19012033, pleiteando a remessa dos autos para uma das Varas da 

Justiça Federal de Cuiabá, para que lá seja apreciado seu pedido de 

admissão nesta ação como substituta da parte ré ou, em pedido 

subsidiário, como litisconsorte necessário ou, ainda, como assistente da 

parte ré. Sustenta que a Lei 13.000/2014 dispõe que a representação do 

SH/FCVS compete exclusivamente à CEF e o risco de prejuízo ao FCVS, 

mediante o esgotamento do FESA, que anteriormente, pelo entendimento 

do STJ, deveria ser demonstrado, passou a ser presumido, na medida em 

que o §1º do artigo 1º-A determina o ingresso da CAIXA na qualidade de 

representante do FCVS em todas as ações que representem risco ou 

impacto ao FCVS ou às suas subcontas. Alega que, se antes até se podia 

admitir a existência de alguma dúvida sobre a legitimidade da CAIXA 

(FCVS) para integrar a lide nos casos em que se debate cobertura 

securitária de contratos do SFH, agora tal dúvida não mais persiste, eis 

que seu interesse e legitimidade decorrem de expressa e, portanto, 

inequívoca disposição de lei que, entre outras coisas, determina que a 

ação relativa aos autores que tem vinculação com apólices públicas deve 

ser remetido à Justiça Federal. Ainda, a ré, em sua contestação, suscita a 

necessidade da intervenção da CEF na lide, em litisconsórcio passivo 

necessário. Diante disso, tendo em vista que este juízo, conforme a 

Súmula 150 do STJ, não é competente para decidir sobre o ingresso da 

CEF na lide, DEFIRO o pedido e determino a remessa dos autos para uma 

das Varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Cumpra-se, dando-se as baixas devidas. Cuiabá-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014374-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PIZZARRO DE OLIVEIRA (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:

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: 1014374-34.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LETICIA PIZZARRO DE OLIVEIRA EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em 

fase de cumprimento de sentença movida por LETICIA PIZZARRO DE 

OLIVEIRA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 2.487,93 

(dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos), 

no Id. 27913050. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou 

o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28882669). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28882669. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018910-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE PEREIRA SOBRINHO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018910-88.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SALETE PEREIRA SOBRINHO EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em 

fase de cumprimento de sentença movida por SALETE PEREIRA 

SOBRINHO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 3.513,34 

(três mil, quinhentos e treze reais e trinta e quatro centavos), no Id. 

27615516. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28886559). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28886559. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031897-59.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RICARDO ALEXANDRE DE BRITO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por RICARDO 

ALEXANDRE DE BRITO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 9.121,67 (nove mil, cento e vinte e um reais e sessenta e sete 

centavos), no Id. 28722698. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

28962362). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 28962362. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

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

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001853-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO BISPO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001853-57.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AURELINO BISPO SOARES EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Cuida-se 

de Ação de Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença 

movida por AURELINO BISPO SOARES em face da SEGURADORA LÍDER. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 9.343,20 

(nove mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte centavos), no Id. 

26259940. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28050505). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28050505. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014929-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CARVALHO DAS NEVES (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014929-51.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WESLEY CARVALHO DAS NEVES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por WESLEY CARVALHO 

DAS NEVES em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 892,27 

(oitocentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos), no Id. 

26761988. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28050505). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28880019. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020816-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONE DOMINGOS SANTOS DE OLIVEIRA COSTA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020816-16.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEONE DOMINGOS SANTOS DE OLIVEIRA COSTA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por LEONE 

DOMINGOS SANTOS DE OLIVEIRA COSTA em face da PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos verifica-se que a 

executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que 

consiste no valor de R$ 6.518,24 (seis mil, quinhentos e dezoito reais e 

vinte e quatro centavos), no Id. 26761988. O exequente concordou com o 
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valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito 

(Id. 28881851). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 28881851. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

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

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008541-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMARA BRAZIL ROCHA OAB - 012.635.801-06 (REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008541-69.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

D. R. D. S. REPRESENTANTE: GILMARA BRAZIL ROCHA EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por D. 

R. D. S., representado por GILMARA BRAZIL ROCHA em face da PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos verifica-se 

que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 2.947,25 (dois mil, novecentos e 

quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), no Id. 28309380. O 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 28910250). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Dessa forma, a extinção 

do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

28910250. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004521-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DA SILVA DE SOUSA (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:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004521-98.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULA DA SILVA DE SOUSA EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em 

fase de cumprimento de sentença movida por PAULA DA SILVA DE 

SOUSA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 8.270,74 

(oito mil, duzentos e setenta reais e setenta e quatro centavos), no Id. 

28747509. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28892238). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28892238. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007026-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO JOSE DE SOUZA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007026-62.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDEVINO JOSE DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase 

de cumprimento de sentença movida por VALDEVINO JOSE DE SOUZA em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 6.356,56 (seis mil, 

trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), no Id. 

27797186. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28874241). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28874241. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043380-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO GOMES AMADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043380-86.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALESSANDRO GOMES AMADO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por ALESSANDRO GOMES 

AMADO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 5.975,33 

(cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos), no 

Id. 28752093. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 29005757). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 29005757. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 
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Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014261-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. B. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYANE CRISTINA BASTOS CRUZ OAB - MT17411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014261-80.2019.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2019. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006186-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE ELEN DA SILVA ROBERTO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006186-52.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 30/08/2019 às 08:48 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(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 4 de abril de 2019 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008406-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NODILA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO OAB - MT19091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A S SANTOS & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1008406-57.2018.8.11.0041. DESPACHO Intime-se o 

executado para se manifestar quanto a petição de ID 28358381, no prazo 

de cinco dias. Após, concluso. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana 

Paula V. Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032223-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GOMES DE BRITO (AUTOR(A))

ESTAPHANY GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº. 1032223-53.2018.8.11.0041 DESPACHO Trata-se 

de ação de indenização por danos morais proposta por Estephany Gomes 

da Silva, assistida por Cristiane Gomes de Brito, em desfavor de Femina 

Hospital Infantil e Maternidade Ltda., todos qualificados e representados 

nos autos. Na contestação a ré pugnou pela intimação da parte autora 

para regularização de sua representação processual, haja vista que a 

mesma atingiu a maioridade civil. Por oportunidade da impugnação, a 

autora requer a manutenção de sua genitora no polo ativo da demanda. É 

o necessário. Decido. Inicialmente, consigno que esta ação foi distribuída 

no dia 26 de setembro de 2018, tendo sido despachada no dia seguinte. 

Após o cumprimento das determinações de emenda, a inicial foi recebida e 

a audiência de conciliação prevista no artigo 334, do CPC, designada de 

acordo com a disponibilidade da pauta pelo CEJUSC. Nota-se dos autos 

que não há perigo da demora na prestação jurisdicional que justificasse o 

cumprimento dos atos processuais de maneira prioritária, sendo certo, 

ainda, que este feito não integra nenhuma das Metas estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Justiça. Feitas estas considerações, verifico a 

necessidade de intimação da parte contrária sobre o pedido formulado 

pela autora, para que sua genitora e até então representante legal 

permaneça no polo ativo da demanda. Pois, da análise dos autos 

constata-se que não se trata de manutenção de Cristiane Gomes de Brito 

no polo ativo, mas sim sua inclusão, uma vez que a mesma apenas figura 

como representante da autora. Posto isto, nos termos do disposto no 

artigo 328, inciso II, do Código de Processo Civil, determino a intimação da 

ré para que manifeste se concorda ou não com a inclusão de Cristiane 

Gomes de Brito no polo ativo, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo da 

determinação acima, intime-se a autora Estephany para regularizar sua 

representação processual, juntando aos autos o necessários instrumento 

de mandato. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução 

do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes para, no mesmo prazo acima estabelecido: 

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 
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possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004174-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GONCALVES DE ARRUDA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004174-31.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 27/03/2020 Sala: Conciliação 5 Horário: 14:15, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020342-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020342-79.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que há nos autos laudo pericial conclusivo elaborado 

perante a Central de Conciliação, revogo a decisão de ID 21165272, no 

que tange a nomeação de perito médico para produção da prova pericial. 

A seguradora ré requereu que sejam prestados alguns esclarecimentos 

pelo perito médico judicial, apresentando quesitos a serem respondidos 

pelo perito ao ID 17197380. Requisite-se ao perito os esclarecimentos dos 

pontos arguidos pela ré. Após, dê-se vistas às partes para manifestação. 

Cumpridas todas as determinações, retornem os autos conclusos para 

sentença. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014026-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CARVALHO MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014026-84.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016189-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETTE PEREIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016189-66.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença em que a executada efetuou o pagamento da 

condenação (ID 28779477). Intime-se a exequente para, em 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o pagamento da condenação. Cuiabá/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015353-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MICHAEL MARCENA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015353-93.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de cumprimento de sentença em que a executada efetuou o pagamento da 

condenação (ID 28528614). Intime-se o exequente para, em 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o pagamento. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031292-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO SANTOS DA CRUZ (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031292-16.2019.8.11.0041 Vistos . Trata-se de 

cumprimento de sentença requerido por ERIVALDO SANTOS DA CRUZ em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Assim, 

promovam-se as devidas anotações no sistema. Intimem-se os devedores, 

através de seus patronos, para cumprimento da obrigação, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), efetuando o pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não 

ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa 

de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 

1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC). Por fim, se os devedores não efetuarem tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 

NCPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que os executados, independente de penhora ou nova intimação, 

apresentem querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma 

prevista no art. 525 do NCPC. Decorrido o prazo sem comprovação do 

pagamento voluntário do débito, e caso haja pedido de bloqueio de valores 

por meio do sistema Bacenjud, apresente o exequente planilha atualizada, 

devendo incluir multa e os honorários acima arbitrados, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003915-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L T FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO OAB - MT41258-O 

(ADVOGADO(A))

ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO OAB - DF39684-O (ADVOGADO(A))

CARLA FAHIMA NARCAY MILAS OAB - MT241150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILIANE LUIZA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003915-36.2020.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042577-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO CORACAO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSA DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042577-40.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 18854248, cite-se a parte ré no endereço informado. A parte 

autora fornecerá os meios necessários para cumprimento da diligência. 

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028784-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANQUETA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028784-68.2017.8.11.0041 DESPACHO Segundo 

consta, a ré foi devidamente citada e não apresentou defesa. Assim, em 

que pese sua alegação de ocorrência de erro material, pois na peça de 

defesa apresentada teria constado equivocadamente nome de parte 

diversa, não há nos autos nenhuma contestação. À par destas 

considerações, decreto a revelia da Lojas Riachuelo S/A, nos termos do 

artigo 344, do CPC. Em atenção ao disposto no artigo 10 do CPC, determino 

a intimação do autor para manifestar sobre os áudios apresentados pela 

ré, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025164-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEROTTO & LAZZARI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE CASTRO MARCIANO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025164-77.2019.8.11.0041 DESPACHO A 

executada, citada e intimada, permaneceu inerte nos autos. Posto isto, 

defiro o pedido de penhora formulado no ID 22987242. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045217-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGLEIBE MIGUEL DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELICE SANTANA OAB - MT22940/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1045217-16.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O RAI n.º 

1000902-55.2020.8.11.0000 foi provido para conceder ao autor os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, assim, façam-se as devidas 

anotações no sistema. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 

dezembro de 2018 e, somente nesta data está sendo recebida e visando 

que este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreender 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. Consigno que a 

promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Portanto, velando pela duração razoável do processo, 

art. 139, III do CPC, CITE-SE e INTIME-SE a RÉ para oferecimento de 

defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 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, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004049-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALISTON DOS REIS PAIVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004049-63.2020.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034096-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO SANTOS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034096-88.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

requereu desistência do processo ao ID 18195417. Intimada, a seguradora 

ré não concordou com o pedido (ID 19155038). Conforme disposto no art. 

485, § 4º do CPC, "oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação", haja vista ter o réu direito à tutela 

jurisdicional de mérito. Dessa forma, diante da discordância da ré ao 

pedido de desistência da ação, o prosseguimento da ação é medida que 

se impõe. Intime-se o autor para, querendo, impugnar a contestação, em 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo do autor, visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio na Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004227-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ANTONIO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004227-12.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004246-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA AUGUSTA DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004246-18.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Após 

analisar os autos, verifico que os documentos médicos de ID 28737826 

estão ilegíveis. Posto isso, intime-se a parte autora para emendar sua 

inicial, devendo trazer documentos legíveis, no prazo de quinze dias. 

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004275-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LEONARDO DIAS MORENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004275-68.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para juntar aos autos Boletim de Ocorrência e Carteira de 

Trabalho legível, no prazo de quinze dias. Cuiabá/MT, 6 de fevereiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004327-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004327-64.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Deverá no mesmo prazo, juntar documentos médicos 

legíveis. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048376-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES OAB - MG147678 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA BAO LANFREDI (EXECUTADO)

ELEXANDRO LANFREDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1048376-30.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004975-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004975-44.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 32 da Resolução TJ-MT/TP n.º 03 de 12 de Abril de 2018, 

intime-se o autor para organizar a ordem dos documentos anexo à inicial, 

em 05 (cinco) dias. Cuiabá/MT, 6 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004992-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004992-80.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 32 da Resolução TJ-MT/TP n.º 03 de 12 de Abril de 2018, 

intime-se o autor para organizar a ordem dos documentos anexo à inicial, 

em 05 (cinco) dias. Cuiabá/MT, 6 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005108-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE MARIA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/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 Processo n° 1005108-86.2020.8.11.0041 Vistos e etc. A autora 

requer, a título de concessão de tutela de urgência, que seja restabelecido 

o fornecimento de energia elétrica para o seu imóvel e a suspensão da 

cobrança referente ao mês atual. Assim, a fim de viabilizar a apreciação 

do seu requerimento, determino à autora que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente a conta referente ao mês atual que pretende a 

suspensão, já que a fatura colacionada se refere a agosto de 2019. 

Igualmente, traga a autora histórico completo das faturas emitidas no ano 

de 2019 até a presente data. Ante os documentos apresentados, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Decorrido o prazo, 

certifique-se e concluso com urgência. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005178-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINSON ROBERTO DE ANSELMO E SILVA (AUTOR(A))

MERIOVANA BARROSO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005178-06.2020.8.11.0041 DESPACHO Os autores 

requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-os para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que fazem jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 
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04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1015826-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIO LINO INDUSTRIA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX LEITE SANTANA (REQUERIDO)

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (REQUERIDO)

THAYS FERNANDA DALAVALLE (REQUERIDO)

CHEMARAUTO VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015826-79.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Diante do 

informado na petição de id. 24745524, intime-se a autora para requerer o 

que de direito. Após, concluso. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004509-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ZOBEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004509-50.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004579-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIL VIEIRA DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004579-67.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/04/2020 Sala: Conciliação 10 Horário: 12:30, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004663-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY FERREIRA 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004663-68.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021746-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021746-34.2019.8.11.0041 DESPACHO Ante o teor 

da certidão de ID 28964981, redesigno audiência de conciliação para o dia 

01/06/2020 Sala: Conciliação 3 Horário: 08:00 , 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 comparecer à audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334. Cite-se 

a ré nos termos da decisão de ID 26184646. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001150-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO DE BRITO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA OAB - MT11748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOABIO DINIZ MORAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001150-29.2019.8.11.0041 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, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004363-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CANDIDA DE CARVALHO (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004363-09.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 25/05/2020 Sala: Conciliação 

3 Horário: 12:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005158-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. F. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DE SOUZA FELIX GAETI OAB - 994.784.551-68 

(REPRESENTANTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005158-15.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 01/06/2020 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, 10 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004223-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA ARAUJO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004223-72.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 27/03/2020 Sala: Conciliação 6 Horário: 12:30, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004224-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLACI SOUZA BORSUK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004224-57.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 
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prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/04/2020 Sala: Conciliação 1 Horário: 12:30, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004311-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MAURICIO GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004311-13.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/04/2020 Sala: Conciliação 1 Horário: 12:46, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004397-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANA ALVES DE ALMEIDA 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004397-81.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/04/2020 Sala: Conciliação 1 Horário: 13:02, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058639-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS MARTINS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1058639-24.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos, verifico do id. 27150375 que no acórdão proferido 

na Apelação de n.º 66488/2016 constou a seguinte determinação: “[...] 

dou parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo 

Banco Bradesco S.A. tão somente para condicionar a restituição do Valor 

Residual Garantido, acaso a importância antecipada a este título, somada 

ao valor da venda do bem, ultrapassar o total do VRG previsto em 

contrato; o que deverá ser apurado em sede liquidação de sentença. [...]” 

Dessa forma, considerando que aparentemente, os documentos que o 

autor pretende a exibição devem ser apresentados nos autos em que se 

processa a l iquidação de sentença – Processo n. º 

10866-78.2011.8.11.0041 - 4ª Vara de Direito Bancário – intime-se o autor 

para esclarecimentos, devendo, no prazo de 15 (quinze) dias, justificar o 

ajuizamento e interesse desta ação, em 15 dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e concluso. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 
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Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004643-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA AMANDA REZENDE DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0015599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004643-77.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 01/06/2020 Sala: Conciliação 

3 Horário: 12:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004430-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKACIA MARIANNA DE MORAES GOMES BARBOSA OAB - MT26079/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004430-71.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 01/06/2020 Sala: Conciliação 

3 Horário: 12:30, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004145-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. S. (REQUERENTE)

M. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA OAB - 506.917.831-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004145-78.2020.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia: 01/06/2020 Sala: Conciliação 4 Horário: 08:00, 

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, 7 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003011-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UERLON FONTES FONSECA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003011-21.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 26069556, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte autora, para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 

2020. Isabela Mattoso Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032458-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMME SERVICOS E COMERCIO OPTICOS LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. TIMOTHEO BARANHUK - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032458-54.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016627-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA TRAJANO DA CRUZ OAB - SP341930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON RIBEIRO - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016627-29.2018.8.11.0041 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 efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1049150-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYNIL SOLUCOES S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1049150-60.2019.8.11.0041 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, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013900-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADIRO FREITAS - EPP (REU)

COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO 

(REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013900-63.2019.8.11.0041 Vistos e etc Defiro o 

pedido de justiça gratuita. Verifico que a pretensão inicial vem 

acompanhada de prova escrita sem eficácia de título executivo. Posto isto, 

nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se mandado citatório e pagamento, 

com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, e honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, consignando 

que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas. Conste, ainda, que nesse 

prazo o réu poderá oferecer embargos e, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou oferecimento de embargos, haverá a conversão do mandado 

monitório em executivo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1059666 Nr: 50886-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOENA ADMINISTRADORA PARTICIPAÇÕES E 

ARRENDAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADRI COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 50886.72.2015.8.11.0041 – (código 1059666)

Vistos.

Em atenção ao petitório de fls. 154-156, assinalo que a questão acerca da 

nomeação de bem à penhora já foi decidida a fl. 142 e que a constrição 

judicial ordenada nos autos não viola o disposto no art. 805 do CPC, vez 

que respeita a ordem preferencial observada no art. 835 do referido 

código, conforme ponderado pela própria executada.

Também não há falar em suspensão do processo de execução pelo só 

fato de terem sido ajuizados embargos à execução, a menos que a 

execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, 

nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, o que não é o caso dos autos, dada 

a diferença entre o valor penhora e o valor integral da dívida.

Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão do feito e determino, 

consequentemente, o pedido de penhora da diferença, até o valor 

incontroverso de R$ 23.150,07, ordenando a intimação da parte exequente 

para se pronunciar sobre o demonstrativo de cálculo apresentado pela 

executada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1081344 Nr: 2211-44.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADRI COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, LÂMIA 

KADRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOENA ADMINISTRADORA PARTICIPAÇÕES 

E ARRENDAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA BARROS DE PAIVA - 

OAB:11.872, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Autos n. 2211.44.2016.8.11.0041 – (código 1081344)

Vistos.

Cumpra-se o ordenado nesta data nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1149217 Nr: 31352-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DO CARMO ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 31352-11.2016.8.11.0041 – (código 1149217)

Vistos.

Defiro o pedido de fl. 48.

Cumpra-se como requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793602 Nr: 47735-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. M. M. LOPES & FILHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGÃO CORDEIRO E SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE SANTANA - 

OAB:11705
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o 

resumo da inicial em arquivo no formato WORD, no endereço de e-mail 

desta 5ª Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a 

expedição do edital de citação.

Ana Maria Rosa Locatelli

Analisra Juiciária

matrícula 21804

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796453 Nr: 2801-26.2013.811.0041

 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: ESPOLIO DE FERNANDO BARBOSA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte ré para que apresente 

nos autos o comprovante de pagamento dos honorários periciais 

restantes, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025954 Nr: 34784-72.2015.811.0041

 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: MARIA DA PENHA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METLIFE - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - 

OAB:20.784, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 

471/485, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929829 Nr: 49214-63.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONDOMINIO 

RESIDENCIAL MONTREAL, ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR. - OAB:142.452, JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12.909

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração 

de cópias, sem prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061511-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMARA POLVERINE MORAIS GUIDETTI (AUTOR(A))

DIAG-RAD DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR ALVES DE LIMA (ESPÓLIO)

DIEGO FERNANDO PAGOTTO (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1061511-12.2019.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de dissolução parcial de sociedade comercial em relação ao sócio 

falecido, apuração de haveres do sócio falecido e antecipação de tutela 

proposta por Francimara Polverine Morais Guidetti e Diag-X Diagnósticos 

Radiológicos Ltda. em desfavor do Espólio de Altair Alves de Lima, 

representado pelo inventariante Diego Fenando Pagotto. Em síntese, relata 

a inicial que a autora e o de cujus Altair Alves de Lima eram sócios da 

empresa Diag-X, tendo este último falecido no dia 31 de maio de 2019. O 

de cujus deixou oito filhos herdeiros, os quais ajuizaram o competente 

inventário, tendo sido nomeado inventariante o filho Arthur Perez de Lima, 

posteriormente substituído por Diego Fenando Pagotto. O inventariante 

peticionou nos autos do inventário requerendo a inclusão do Espólio no 

contrato social, tendo sido deferido o pedido. Desde então, o inventariante 

passou a administrar a empresa juntamente com a autora. Contudo, alega 

a autora que o contrato social prevê que no caso de falecimento de um 

dos sócios, a administração da empresa passa para o sócio 

remanescente, que irá apresentar balanço geral extraordinário e haveres 

que deverão ser pagos aos herdeiros. Sustenta que o inventariante não 

tem conhecimento das atividades da empresa e mesmo assim vem agindo 

como se dono fosse, interferindo na administração da sociedade, tomando 

decisões descabidas, contrárias as condições financeiras da empresa, 

extrapolando a autorização que lhe fora concedida no inventário. 

Argumenta a diferença entre sucessão societária com hereditária, haja 

vista que a morte do sócio Altair transmite aos herdeiros o direito 

patrimonial, mas não o direito pessoal de participar da sociedade, até 

porque não há affectio societatis para tanto, competindo a ele somente a 

fiscalização dos atos empresariais e não interferência na gestão. Postula 

a concessão liminar da tutela de urgência de caráter antecedente, 

determinando o afastamento da administração da sociedade o 

inventariante Diego Fernando Pagotto, até o levantamento dos haveres e 

dissolução parcial da sociedade. Alternativamente, requer o afastamento 

da administração da sociedade do inventariante Diego Fernando Pagotto, 

com a consequente nomeação de um administrador judicial para a quota 

parte de 70% (setenta por cento), deixada pelo falecido Altair Alves Lima. 

É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela provisória de urgência 

requerida pela autora, faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nota-se que os requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um 

não elide a necessidade de demonstração do outro. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida 

antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando que 

a Agravante possui outros apontamentos nos cadastros de proteção ao 

crédito que são originários de credores diversos, inexiste perigo da 

demora de modo a possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de 

urgência.” CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) 

In casu, a autora requer o afastamento do inventariante da administração 

da sociedade Diag-X, ao argumento de que este vem extrapolando os 

limites do alvará concedido pelo Juízo do inventário, interferindo nos atos 
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de gestão da empresa, atividade que não compete ao mesmo, pois, de 

acordo com o contrato social, no caso de falecimento de sócio, a 

administração da sociedade incumbe ao remanescente. Todavia, da 

decisão proferida nos autos de inventário, constata-se que foi conferido 

ao inventariante “... alvará para a regularização provisória da empresa até 

que se ultime a sucessão e partilha ou ulterior deliberação...”. Referida 

decisão fundamentou a possibilidade de o inventariante administrar 

transitoriamente as quotas enquanto se apuram os haveres e a divisão do 

Espólio, em atenção ao princípio da preservação da empresa (art. 993, 

parágrafo único, II, CC). Quanto à alegação de que o inventariante tem 

realizado pagamentos que não condizem com a finalidade da empresa, 

decorre do contrato social a necessidade de assinatura conjunta dos 

sócios para a realização de pagamentos. Assim, aparentemente, todos os 

pagamentos efetivados tiveram a anuência da autora. À par destas 

considerações, nesta análise de cognição sumária, entendo que faltam 

comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

risco ao resultado útil do processo. Posto isto, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Deixo de determinar o aditamento da petição 

inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial 

está com argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos 

termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 01/06/2020 às 12:00 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, 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, 07 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050742-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVOMAR ALVES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1050742-42.2019.8.11.0041 DECISÃO A pretensão 

do autor, em sede de tutela de evidência é a restituição do valor já pago à 

ré, de forma atualizada, em razão do descumprimento contratual, eis que, 

segundo ele, inexiste previsão para entrega do imóvel adquirido. A tutela 

de evidência prevista no artigo 294 e disciplinada no artigo 311 do Código 

de Processo Civil tem por objetivo dar maior efetividade e celeridade à 

prestação jurisdicional. De acordo com o art. 294 do CPC: “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.” O pedido de 

tutela de evidência formulado na inicial está fundamentado no artigo 311, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, que exige: “Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: [...] IV - a 

petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente.” (Destaquei) Logo, para a concessão da 

tutela provisória de evidência requerida, faz-se necessário que a petição 

inicial esteja instruída com prova documental robusta quanto aos fatos 

constitutivos do direito dos autores e que o réu, por oferecimento da 

defesa, não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. No caso dos 

autos, em que pese a relevância dos fatos narrados, da dicção do inciso 

IV e paragrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil, se conclui 

que não é possível a apreciação e deferimento liminar da tutela de 

evidência antes da formação do contraditório. Inclusive, essa vedação 

prevista no paragrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil é 

ratificada pelo artigo 9º do mesmo diploma legal, que assim dispõe: “Art. 9º 

Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja 

previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: 

(...) II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II 

e III;" Sobre o tema, Cassio Scarpinella Bueno comenta: “[...]. A tutela da 

evidência também pode ser concedida no início do processo, ou seja, em 

caráter liminar, mas apenas nas hipóteses descritas nos incisos II e III. Os 

demais (I e IV) preveem situações cuja verificação é posterior à 

contestação. São pois, incompatíveis com decisões liminares.” (In 

Comentários ao código de processo civil : arts. 1º a 317 – Parte Geral. 

Saraiva. São Paulo, 2017, p. 959). Teresa Arruda Alvim Wambier também 

ensina: “Por fim, o paragrafo único encerra um ponto importante: só é 

permitido ao juiz decidir liminarmente a tutela de evidência, ou seja, no 

inicio do processo, antes da apresentação de contestação, nas hipóteses 

previstas nos incisos II e III, vale dizer, quando houver prova 

exclusivamente documental apresentada pelo autor, acompanhada de tese 

firmada em casos repetitivos ou súmula vinculante, ou quando se tratar de 

pedido reipersecutório, fundado em prova documental do contrato de 

depósito” (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 

coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier, 1ª ed. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, p. 523). Nessa linha de raciocínio, os Tribunais 

Pátrios têm decidido: “67104659 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO 

NO ENTREGA DE OBRA. Tutela de evidência concedida com base no art. 

311, IV, do CPC, para determinar que a construtora pague aluguéis aos 

compradores em razão do atraso. Impossibilidade de concessão de tutela 

de evidência no caso, situação que não se encaixa em nenhuma das 

hipóteses legais. Necessidade de formação do contraditório. Provimento 

do recurso. (TJSC; AI 4005632-03.2017.8.24.0000; Blumenau; Quarta 

Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos; 

DJSC 03/06/2019; Pag. 241 – Negritei).” “45053732 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ARTIGO 311, 

INCISO IV, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA ANTES DA 

CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Somente é 

possível a concessão da tutela de evidência fundamentada no inciso IV do 

artigo 311 do CPC, quando, após a contestação, o réu não apresentar 

dúvida razoável sobre as provas documentais carreadas na petição 

inicial; 2. Tratando-se de pedido de tutela de evidência formulado na inicial 

da ação e deferido liminarmente e inaudita altera pars, deve ser cassada a 

decisão impugnada, por violação ao parágrafo único do art. 311 do CPC; 3. 

Recursos conhecidos e providos.” (TJAM; AI 4004638-93.2018.8.04.0000; 

Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Julg. 

29/04/2019; DJAM 15/05/2019; Pág. 25).” “68236231 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO AO ROL 

TAXATIVO DO ART. 311 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. A tutela de 

evidência, por sua vez, dispensa a prova do perigo de dano ou do risco 

ao resultado útil do processo, mas seu cabimento está restrito ao rol 

taxativo do art. 311, I ao IV, do CPC/2015. 2. Como bem relatado na 

decisão recorrida, o objeto do presente agravo demanda o devido exame 

do conjunto probatório acostado ao processo, pelo Juízo de Primeiro Grau, 

mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, durante o curso 

do devido processo legal, não se enquadrando no disposto no art. 311, II, 

do NCPC.” (TRF 4ª R.; AG 5000497-13.2019.4.04.0000; Terceira Turma; 

Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 25/02/2019; DEJF 

27/02/2019).” “49770334 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO 

LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 

AUSÊNCIA DE PERIGO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. ART. 311, 

INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1 - 

Embora não haja dúvidas do inadimplemento contratual por parte do 

agravado, entendo que a r. Decisão não merece reformas, uma vez que 

não se encontra demonstrado o perigo da demora pela espera do 

provimento jurisdicional, mormente porque o inadimplemento em si 
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encontra-se caracterizado desde o vencimento do primeiro contrato de 

locação, não sendo havendo indícios de que este enfrentaria maiores 

prejuízos que os já apresentados ao longo dos anos. 2 - Embora 

parcialmente preenchidos os requisitos do art. 311, inciso IV, o 

deferimento da tutela da evidência não dispensa o exercício do 

contraditório e ampla defesa pelo requerido, à exceção das hipóteses 

previstas nos incisos II e III, não podendo tal medida ser deferida in initio 

litis, conforme a inteligência - a contrario sensu - do parágrafo único do 

c i t a d o  a r t i g o .  3  -  R e c u r s o  i m p r o v i d o . ”  ( T J E S ;  A I 

0008629-87.2018.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves 

Rabelo; Julg. 11/02/2019; DJES 20/03/2019)” Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. Nos termos do art. 

334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 19/05/2020 

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, 

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, 07 de fevereiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1058946-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HITALO FRANCISCO CAPOROSSI MARTINS OAB - 047.376.761-95 

(REPRESENTANTE)

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

SP SERVICOS VETERINARIOS LTDA OAB - 31.175.015/0001-14 

(REPRESENTANTE)

CAMILO PASQUINI OAB - 364.423.298-95 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1058946-75.2019.811.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres com 

pedido de tutela de urgência e evidência proposta por Hitalo Francisco 

Caporossi Martins em desfavor de Camilo Pasquim e SP Serviços 

Veterinários Ltda., todos qualificados. O autor, sócio quotista da empresa 

ré com 132.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, relata que 

nos últimos meses a relação com o sócio réu se abalou, em virtude da 

ausência de transparência na administração da empresa, haja vista que 

apesar do contrato social estabelecer regras para a apuração de 

resultados e prestação de contas, tais procedimentos não estavam sendo 

exercidos pelo réu, que administra sozinho a empresa. Informa que o réu 

convocou uma reunião em abril/2019, na qual mencionou a existência de 

inúmeras demandas judiciais e trabalhistas envolvendo suas outras 

empresas, cogitando a possibilidade de formalizar pedido de Recuperação 

Judicial, englobando todas as empresas em que estivesse vinculado, 

inclusive a SP Serviços Veterinários. O autor não concordou com tal 

possibilidade, uma vez que a empresa em questão não possui problemas 

trabalhistas, sendo autônoma das demais. Nesse momento, tomou 

conhecimento das pendências financeiras e tributárias da sociedade. Em 

razão da omissão e falta de transparência do sócio, achou por bem 

retirar-se da sociedade, solicitando ser indenizado da sua quota parte. 

Aduz que por absoluta intransigência do réu o acordo para sua retirada da 

empresa não chegou a bom termo, uma vez que o mesmo exige que 

permaneça sem exercer sua atividade profissional em outras clínicas, 

ainda que como empregado, por um prazo de 05 anos. Por fim, sustenta 

que mesmo depois de notificar o réu para prestar contas sobre a 

administração da empresa, o mesmo não cumpriu a obrigação. Diante da 

quebra da affectio societatis, requer a concessão liminar da tutela de 

evidência, para declarar a dissolução parcial da sociedade e, diante da 

mudança de endereço da empresa com todo o seu estoque, equipamentos 

e estrutura, requer a concessão liminar da tutela de urgência, para 

proceder ao arresto dos computadores, para realização de backup do 

sistema, a fim de que seja resguardado o seu direito no que tange à 

obtenção das informações necessárias para a liquidação e apuração de 

haveres. É o relatório. Decido. Em que pese na inicial o autor se qualificar 

como médico veterinário, tendo o mesmo apresentado holerite 

demonstrando o exercício da função de técnico de vendas e a percepção 

de remuneração mensal em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), concedo 

os benefícios da justiça gratuita. O autor formulou pedido de concessão 

liminar de tutela de evidência, para declarar a dissolução parcial da 

sociedade SP Serviços Veterinários, da qual é sócio juntamente com o 

réu. A pretensão almejada pelo autor diz respeito à concessão liminar da 

tutela provisória de evidência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz 

do judiciário com fundamento no artigo 311, do Código de Processo Civil. 

Para a concessão do pedido formulado, faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos. Vejamos: “Art. 311. A tutela da evidência 

será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano 

ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II 

- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.“ 

(Negritei) Sobre o assunto comentam os professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “O legislador procurou 

caracterizar a evidência do direito postulado em juízo capaz de justificar a 

prestação de “tutela provisória” a partir das quatro situações arroladas n 

art. 311, CPC. O denominador comum capaz de amalgamá-las é a noção 

de defesa inconsistente. A tutela pode ser antecipada porque a defesa 

articulada pelo réu é inconsistente ou provavelmente o será. A tutela de 

evidência é fundada em cognição sumária e sua decisão não é suscetível 

de coisa julgada”. Logo, para a concessão da tutela provisória de 

evidência requerida, faz-se necessário que a petição inicial esteja 

instruída com prova documental que demonstre de forma suficiente os 

fatos constitutivos do direito do autor e que o réu, por oferecimento da 

defesa, não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável ou, ainda, se 

tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada, 

o que não é o caso dos autos Assim não há como, nessa fase de 

cognição sumária, deferir o pedido formulado pelo autor, até porque o 

mesmo afirma que a empresa está com pendências financeiras e 

tributárias, devendo ser aguardado o contraditório. Posto isto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. No que concerne ao pedido de tutela 

de urgência, para determinar o arresto dos computadores da empresa ré 

para fins de backup das informações ali contidas, verifica-se a 

possibilidade da sua concessão, eis que presentes elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que diz: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Sobre o assunto, infere-se dos autos que embora o réu tenha 

mudado de endereço e passado a operar com outra razão social, continua 

se utilizando dos documentos de responsabilidade técnica do autor 

perante a Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. De acordo com o 

vídeo colacionado, o réu também continua utilizando da maquineta de 

cartão no comércio. Desta feita, entendo presentes os requisitos 

autorizadores da concessão da tutela de urgência, até porque os dados 

do sistema, por sua natureza, são fáceis de serem perdidos e/ou 

deletados. Importante registrar que não haverá prejuízo para o réu, uma 

vez que o arresto dos computadores é temporário, apenas para que o 

autor promova o backup do sistema e informações ali contidos. Posto isto, 

nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, 
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DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida para determinar 

que o arresto temporário dos computadores da empresa atualmente 

localizada na Avenida Edgar Vieira, n. 1603, Bairro Boa Esperança, em 

Cuiabá - MT. O autor deverá promover o backup das informações contidas 

nas máquinas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e promover sua 

restituição. Fica o autor proibido de deletar do maquinário quaisquer tipos 

de informações. Em caso de descumprimento da ordem judicial por 

qualquer das partes, fixo multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – 

art. 297, CPC. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 01/06/2020 às 08:30 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. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de fevereiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1051809-42.2019.8.11.0041

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:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TIJUCAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1051809-42.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação monitória proposta por SICREDI CENTRO NORTE contra COMERCIO 

DE COMBUSTIVEIS TIJUCAL LTDA, ambos qualificados na inicial. A inicial 

veio instruída com diversos documentos. Intimada para recolhimento das 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora não 

atendeu ao chamado judicial (ID 26175083). Os autos me vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. A autora devidamente 

intimada, deixou de recolher as custas judiciais. Diante da ausência de 

recolhimento das custas, extingo o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, I do CPC/15. Honorários indevidos, 

eis que a presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036803-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOABES OLIVEIRA HELIODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1-29.2018.8.11.0041 SENTENÇA 

JOABES OLIVEIRA HELIODORO 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 04 de maio de 2018, 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 adequação do valor da 

causa. 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 JOABES 

OLIVEIRA HELIODORO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do 

valor da causa, eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

esquerdo computada em 75% (ID 23089568). Neste caso, para lesão em 

membros inferiores o percentual é de 70%, dessa forma 75% de 70%, 

corresponde a 52,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 52,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por JOABES OLIVEIRA 

HELIODORO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 
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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: 1042343-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE ALMISSI VITAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042343-58.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada, a extinção do 

feito se impõe. Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

alvará como requerido (ID 28357526). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013201-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013201-72.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo (ID 28245591), que é o 

cumprimento da obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada 

e a ausência de impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. 

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como 

requerido (ID 28539742). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016214-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON ROBERTO RIBEIRO REICHERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016214-16.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 27885469) e 

a ausência de impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. 

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como 

requerido (ID 28572382). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1028033-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EILON JOSE FURTADO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028033-81.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 28141631) e 

a ausência de impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. 

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como 

requerido (ID 28362518). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017626-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017626-45.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 27814040) e 

a ausência de impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. 

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como 

requerido (ID 28063407). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014058-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014058-21.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 28021729) e 

a ausência de impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. 
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Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como 

requerido (ID 28064545). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013509-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013509-79.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 28020040) e 

a ausência de impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. 

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como 

requerido (ID 28047925). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012875-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZEN SABBA CONVENIENCIAS LTDA (EXEQUENTE)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEPH LOUTFI KASSAB (EXECUTADO)

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (EXECUTADO)

MARISA BEZERRA KASSAB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012875-15.2019.8.11.0041 Vistos e etc. RAIZEN 

COMBUSTIVEIS S.A. e RAIZEN SABBA CONVENIENCIAS LTDA ajuizaram 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de AUTO POSTO 

SAO CHARBEL LTDA, JOSEPH LOUTFI KASSAB e MARISA BEZERRA 

KASSAB. As exequentes requereram a desistência do feito (ID 

28033462). A executada AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA, citada na 

pessoa de seu representante JOSEPH LOUTFI KASSAB, concordou com o 

pedido de desistência. A ré MARISA BEZERRA KASSAB não foi citada. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Como as executadas 

citadas não apresentaram oposição, nos termos do art. 200, parágrafo 

único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Custas pelas executadas. 

Honorários na forma pactuada no pedido de desistência. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002268-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELY RIBEIRO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1002268-74.2018.8.11.0041 SENTENÇA 

ANDRIELY RIBEIRO MAGALHAES 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 22 de setembro de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual e arguindo a preliminar de falta de interesse de 

agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ANDRIELY RIBEIRO 

MAGALHAES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que a autora 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela autora 

é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que fora 

lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, 

descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no joelho esquerdo computada em 25% (ID 16729826). Neste caso, 

para a perda da mobilidade de um dos joelhos o percentual é de 25%. 

Dessa forma 25% de 25%, corresponde a 6,25%, 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 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 
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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 ANDRIELY RIBEIRO MAGALHAES 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017017-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO MORAES DA SILVA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1017017-96.2018.8.11.0041 SENTENÇA 

MARIO MARCIO MORAES DA SILVA 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 15 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 adequação do valor da causa, ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda, falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo e defeito na representação. 

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 MARIO MARCIO 

MORAES DA SILVA 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, a preliminar de 

cerceamento de defesa sob o argumento de que não constam nos autos 

informações sobre o veículo da parte autora não merece prosperar, haja 

vista o entendimento do E. TJMT de que "A AUSÊNCIA de DADOS, na 

petição inicial, acerca do VEÍCULO envolvido no acidente de trânsito não 

caracteriza prejuízo à defesa da seguradora ré, mormente para averiguar 

se houve ou não o recolhimento do seguro DPVAT, uma vez que a falta de 

pagamento do prêmio relativo ao seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). (N.U 

0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

06/06/2016)." Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. Igualmente, 

rejeito a preliminar de defeito na representação por assinatura divergente, 

eis que da análise acurada dos autos verifica-se que a assinatura do 

autor no instrumento de procuração é semelhante a assinatura exarada no 

laudo de avaliação médica realizado perante a Central de Conciliação. 

Outrossim, rejeito a preliminar de adequação do valor da causa, eis que 

em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

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 pelo autor é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 

circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro superior direito computada em 

50% (ID 25303003). Neste caso, para lesão em membros superiores o 

percentual é de 70%, dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade 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 MARIO MARCIO MORAES DA SILVA 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$ 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000698-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO AGUIAR BRITO (AUTOR(A))

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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 92 de 348



QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1000698-53.2018.8.11.0041 SENTENÇA 

MARCOS ROGERIO AGUIAR BRITO propôs ação de cobrança de 

diferença de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 

de junho de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora 

Líder no polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de inépcia 

por ausência de pedido específico, falta de interesse de agir pelo 

pagamento na esfera administrativa e comprovante de residência em nome 

de terceiro. No mérito, sustenta a improcedência do pedido de 

complementação, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o 

qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARCOS 

ROGERIO AGUIAR BRITO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. 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 Rejeito 

a preliminar de ausência de pedido específico quanto ao valor de eventual 

indenização, pois a simples interpretação do pedido considera o conjunto 

postulado, observando o princípio da boa-fé, conforme o Art. 322, § 2º do 

CPC. Igualmente, rejeito a preliminar de carência da ação pela falta de 

interesse de agir sob argumento de que já realizou o pagamento da 

indenização ao autor administrativamente, uma vez que o adimplemento 

parcial do seguro não obsta o pleito judicial do complemento do valor. 

Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por 

ausência de comprovante de residência do autor para fixação do foro, eis 

que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do CPC, este tem a 

discricionariedade de escolher o foro para a propositura da ação, seja em 

seu domicilio, ou no domicilio do réu. Quanto a impugnação dos 

documentos juntados pelo autor, razão não assiste à seguradora ré, vez 

que da análise acurada dos autos verifica-se que a assinatura do autor no 

instrumento de procuração é semelhante a assinatura exarada no laudo 

de avaliação médica realizado perante a Central de Conciliação. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na estrutura torácica computada em 10% e no joelho esquerdo 

computada em 75% (ID 12925931). Neste caso, para lesão de órgãos e 

estruturas torácicos o percentual é de 100%. Dessa forma, 10% de 100% 

corresponde a 10%. Para a perda de mobilidade do joelho o percentual é 

de 25%, dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%. Somando-se 

as lesões, tem-se o percentual total de 28,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 28,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.881,25 (três mil 

oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. No caso, o autor já 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 3.712,50 (três mil setecentos 

e doze reais e cinquenta centavos). Portanto, abatendo a quantia recebida 

o autor faz jus, ainda, ao recebimento de R$ 168,75 (cento e sessenta e 

oito reais e setenta e cinco centavos) referente ao sinistro ocorrido em 

08/06/2017. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por MARCOS ROGERIO 

AGUIAR BRITO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização 

do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 168,75 (cento e sessenta 

e oito reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido com juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data 

do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031914-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL GONCALVES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1031914-95.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

ISAEL GONCALVES OLIVEIRA 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 15 de fevereiro de 2019, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de adequação do valor da causa e falta de interesse de agir 

por requerimento administrativo com pendência documental. 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 ISAEL GONCALVES 

OLIVEIRA 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 
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Mato Grosso. Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do valor da 

causa, eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a 

parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à 

perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se 

busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é 

meramente estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

esquerdo computada em 50% (ID 24378877). Neste caso, para lesão de 

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 ISAEL GONCALVES 

OLIVEIRA 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$ 4,725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030455-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARTINS FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030455-92.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 28869197). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001392-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/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 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1001392-85.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 12 de junho de 

2018, 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, adequação do 

valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS 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. Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do valor da 

causa, eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a 

parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à 

perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se 

busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é 

meramente estimativa. 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. Depreende-se dos autos que o autor se lesionou 

após o ônibus em que estava ter colidido com um obstáculo, conforme 

bem relatam o boletim de ocorrência e os documentos médicos acostados. 

Desta forma, resta claro que o ônibus, veículo automotor em questão, foi 

causa determinante para ocorrência do evento danoso. Nesse sentido o 

entendimento do E. TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO – QUEDA AO 

DESCER DE ÔNIBUS – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE - DEVER DE 

INDENIZAR – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DATA DO SINISTRO 
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– HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO EM 

GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO 

DESPROVIDO.I – Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no 

acidente é devida a indenização do seguro DPVAT.II – Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso.III – Os honorários advocatícios 

devem ser elevados quando fixados em valor irrisório, observadas as 

regras do art. 85 do CPC.(N.U 0040728-21.2016.8.11.0041, , SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 16/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

INDENIZAÇÃO DPVAT – LESÃO – QUEDA AO DESCER DE ÔNIBUS – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Na hipótese, ficou 

devidamente comprovado o acidente e o nexo de causalidade, o que 

enseja o pagamento de indenização do seguro DPVAT, por se tratar de 

veículo automotor passível de transitar em vias terrestres e de 

licenciamento obrigatório. A decisão monocrática que negou provimento ao 

recurso não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos 

argumentos já apresentados nas razões do Recurso de Apelação 

devidamente anal isados no pronunciamento judic ia l . (N. U 

0109236-11.2017.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018) O TJMT, em acórdão da lavra da Desa. Clarice Claudino da 

Silva, exarou decisão firmando o seguinte entendimento, in verbis: “Com 

efeito, é cediço que o seguro obrigatório DPVAT é contrato de cunho 

social, regulamentado pela Lei 6.194/74, em que o segurado é 

indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano 

pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou 

seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é 

necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 

In casu, a queda da autora, ora Agravada, ocorreu na descida do veículo, 

quando lesionou o tornozelo direito. O veículo, nesse caso, foi a causa 

determinante para o dano sofrido pela recorrida, sendo, portanto, cabível a 

indenização securitária. A jurisprudência do STJ firmou entendimento que 

o essencial é que o veículo seja causador do dano, mesmo que não esteja 

em trânsito e não mera concausa passiva do acidente.” O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no segmento torácico da coluna vertebral 

computada em 50% (ID 24317291). Neste caso, para a perda de 

mobilidade de um segmento da coluna vertebral 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 EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012057-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIALI BEHNE (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1012057-63.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

MARCIALI BEHNE propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 01 de agosto de 2018, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi submetida a 

exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e adequação do valor da 

causa. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o 

qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. 

É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

MARCIALI BEHNE em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar de adequação do valor da 

causa, eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a 

parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à 

perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se 

busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é 

meramente estimativa. 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 ré 

sustenta ser indevida a indenização securitária ao argumento de que a 

vítima, proprietária do veículo causador do acidente, não pagou o prêmio 

do seguro obrigatório. Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal 

de Justiça que: “A falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não 

é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 

13.7.92” (Súmula 257). 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, 

certidão de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no punho direito 

computada em 50% (ID 22976966). Neste caso, para a perda da 

mobilidade de um dos punhos o percentual é de 25%. Dessa forma 50% 

de 25%, corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade da lesão. Provada a incapacidade e o 
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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 MARCIALI BEHNE em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título 

de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 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: 1011080-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKON RENAN DE OLIVEIRA 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1011080-42.2017.8.11.0041 SENTENÇA 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório proposta 

por MAYKON RENAN DE OLIVEIRA COSTA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados. Na 

oportunidade do saneamento do feito, constatou-se que o autor havia 

atingido a maioridade no curso do processo, razão pela qual o autor foi 

intimado para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 

(quinze) dias, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo concedido para 

tanto. Dessa forma, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, eis 

que o chamado judicial trata-se de determinação que visa a preencher os 

elementos de desenvolvimento válido e regular do processo, primando 

pelo interesse maior da segurança jurídica. Há que se ressaltar que tal 

diligência não implica qualquer óbice ao exercício do direito ao acesso à 

Justiça, haja vista que se atendida pela parte, o feito teria regular 

tramitação. Ante a ausência de procuração válida, embora o autor tenha 

sido devidamente intimado para regularizar sua representação processual, 

melhor sorte não há se não a extinção do feito pela ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. A extinção do feito nos termos do art. 485, § 1º do CPC 

prescinde de intimação pessoal, razão pela qual deixo de determinar a 

intimação pessoal da parte, tendo em vista a devida intimação de seu 

advogado via Diário de Justiça Eletrônico. Com estas considerações, julgo 

extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV 

do CPC. Isento de custas ante o deferimento da AJG. 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: 1021737-09.2018.8.11.0041
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021737-09.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 27949167) e 

a ausência de impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. 

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como 

requerido (ID 28039260). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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S. V. D. S. G. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THIAGO WILLIAN GOMES SANTANA OAB - 027.936.781-39 
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1027852-80.2017.8.11.0041 SENTENÇA 

S. V. D. S. G. S., representada por seu genitor THIAGO WILLIAN GOMES 

SANTANA propôs ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 30 de abril 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, comprovante de residência em 

nome de terceiro e ausência de documentos essenciais à regulação. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. Parecer 

ministerial de ID 27807318 opinando pela procedência parcial dos pedidos 

iniciais. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

S. V. D. S. G. S. em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que a autora 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 
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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 da autora para 

fixação do foro, eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do 

CPC, esta tem a discricionariedade de escolher o foro para a propositura 

da ação, seja em seu domicilio, ou no domicilio do réu. Outrossim, rejeito a 

preliminar de ausência de documentos essenciais a regulação do sinistro, 

haja vista que os documentos mencionados encontram-se juntados aos 

autos. Ademais, os números da cédula de identidade e do cadastro de 

pessoas físicas da demandante e de seu representante foram informados 

na exordial. Quanto a impugnação dos documentos juntados pela autora, 

razão não assiste à seguradora ré, vez que da análise acurada dos autos 

verifica-se que a assinatura do representante da autora no instrumento de 

procuração de ID 26266107 é semelhante a assinatura exarada em seus 

documentos pessoais. Superadas as preliminares arguidas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de trânsito - atropelamento, 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 25% (ID 17579041). 

Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma 25% de 70%, corresponde a 17,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade 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 17,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por S. V. D. S. G. S. em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 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: 1035477-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035477-68.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 26836405) e 

a ausência de impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. 

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como 

requerido (ID 27722839). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019835-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

F. W. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1019835-55.2017.8.11.0041 SENTENÇA 

F. W. F. D. O., representado por sua genitora JOANA DA SILVA OLIVEIRA 

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 06 de março 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 contestação. Parecer 

ministerial de ID 27843165 opinando pela parcial procedência dos pedidos 

iniciais. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por F. 

W. F. D. O. 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 
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posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de trânsito - atropelamento, o que foi devidamente confirmado 

pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente 

registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da 

ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À 

medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como 

causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de 

nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro superior esquerdo computada em 25% (ID 

16123540). Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é 

de 70%, dessa forma 25% de 70%, corresponde a 17,5%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

17,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por F. W. F. D. O. 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$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

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: 1021190-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OVERLANDO DE PAIVA 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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021190-66.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido (ID 

27708719). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014245-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEODORO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014245-97.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 27880658) e 

a ausência de impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. 

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como 

requerido (ID 28454797). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002552-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LUIZ MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

MARIA MARTINS LUIZ OAB - 518.415.842-15 (REPRESENTANTE)

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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002552-19.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 28462343) e 

a ausência de impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. 

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como 

requerido (ID 28640899). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015993-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

DINIL DE ALMEIDA CONCEICAO OAB - 045.957.651-85 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015993-04.2016.8.11.0041 Vistos. Considerando 
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que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 28404492) e 

a ausência de impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. 

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como 

requerido (ID 28663590). Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027701-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY DOMINGAS DA SILVA (AUTOR(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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023152-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALECSSANDER LOPES ABDALLA (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))

 

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

IMPULSIONO os autos para intimação da parte Autora através de seu 

patrono, para manifestar acerca do não comparecimento na perícia 

designada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047589-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL FERREIRA DO CARMO (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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047704-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDECI RODRIGUES 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:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013583-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO SILVESTRE DE CASTRO (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047689-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE DA SILVA NEVES (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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036839-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINY BARROS DOS SANTOS (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:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043770-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA FONTOURA DE MAGALHAES ORUE (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:

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

 

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 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036793-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ MACIEL DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - 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 - MT8184-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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047587-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA 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:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021978-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE LOPES DA 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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043585-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCIANNE AMANCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016836-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON SOARES LUGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035287-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANE CERQUEIRA E SILVA (REQUERENTE)

JOYTON CHRISTIAN ARRUDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA OAB - MT19433/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS CAVALCANTE DA SILVA OAB - MT18631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002470-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAISAL MOHAMAD SALHA OAB - SP283354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAPEZAL ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

PARECIS ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

CAMPOS DE JULIO ENERGIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o pedido 

formulado pela parte executada no prazo legal. Em seguida, conclusos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031710-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026138-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033278-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AECIO DE JESUS PACHECO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045152-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DA SILVA PEREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - MT14361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. 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. Cuiabá, 18 de 

outubro de 2019. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026622-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ROMARIO LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029195-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BEZERRA DE QUEIROZ (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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033815-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA MARIA BARBOZA (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:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036127-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROMANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022211-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MOUSSALEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO COSTA FILHO OAB - MT14090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 018 S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA DE ARAUJO GIANSANTE MUNHOZ OAB - SP404643 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO TRANCOSO TANNOUS OAB - SP215799 (ADVOGADO(A))

JOAO MARCOS SILVEIRA OAB - SP96446 (ADVOGADO(A))

 

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 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036197-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDY ARUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035187-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CONCEICAO (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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1032764-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PAES DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSEMAR JUNIOR DE MORAES (REU)

 

Autos n. 1032764-23.2017.8.11.0041 - PJE Vistos, ANTÔNIO CARLOS 

PAES DE BARROS, pessoa física, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Despejo”, em face de JUSEMAR JÚNIOR DE MORAES, pessoa física, 

igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira. O pedido veio instruído com diversos documentos e a tutela 

antecipatória deferida na decisão de Id. 10495001. Posteriormente, o 

demandante desiste do feito. É o relatório. Decido. No caso em comento, 

diante da desistência expressada na petição (Id. 26861472) pela parte 

autora, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo 

o pedido, declarando extinto o feito, sem resolução do mérito. Deixo de 

condenar a parte autora em honorários advocatícios, tendo em vista a não 

concretização da triangulação processual. Por outro lado, condeno-o ao 

pagamento das custas processuais. Suspendo, porém, a cobrança, pelo 

período de 5 (cinco) anos por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, 

conforme prevê o art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se. 

P. I. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000204-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA APARECIDA DA SILVA HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT18006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE DUARTE DE ARAUJO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030696-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MACHADO GULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Assinado 

Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024157-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY DA SILVA CINTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Indefiro a pretensão exposta pela patrona da parte autora no Id. 

28954256, de suspensão do presente feito e cancelamento da audiência 

de instrução designada para o dia 13 de fevereiro de 2020, em virtude do 

autor se encontrar preso, por não fazer parte do rol previsto nas 

hipóteses do art. 362, do CPC. Cumpre-se esclarecer que a decisão de Id. 

15429501, deferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento 

pessoal da parte requerida, nada se falando acerca do depoimento 

pessoal do autor, podendo, portanto, o autor ser representado por sua 

patrona. Intimem-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025586-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO DOMINGOS CURADO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição 

de Id. 20817179. Após, conclusos. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003705-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SERGIO CAETANO 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:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO os autos para intimação da parte Autora através de seu 

patrono, para manifestar acerca do não comparecimento na perícia 

designada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010192-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIENE REGINA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Certifico que, nesta data, procedi a intimação via E-mail 

da perita para designar nova data para realização da perícia. CUIABÁ, 29 

de janeiro de 2020. YOULES ORMOND SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042279-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEVES PIRES 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:

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

 

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

IMPULSIONO os autos para intimação da parte Autora através de seu 

patrono, para manifestar acerca do não comparecimento na perícia 

designada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004777-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA FATIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (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, a requerente, que é 

cabeleireira, apenas requereu o deferimento do benefício, mas não juntou 

qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência financeira. 

Assim, determino seja intimada a requerente para demonstrar o 

preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do 

benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005751-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY MENDES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Tendo a parte autora discordado do laudo pericial judicial quanto 

à quantificação do grau da lesão, determino seja intimado o Sr. Perito, 

subscritor do laudo, para se manifestar a respeito, no prazo de 15 

(quinze) dias, ouvindo-se, após, as partes, em igual prazo, e, na 

sequência, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004909-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

da pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). 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). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro 

a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005051-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROFINO ANASTACIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 

servidor aposentado, 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008170-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA FRANCISCA CASTANON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 178, II, CPC). Havendo manifestação e depois de 

ouvidas as partes em 15 (quinze) dias, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032925-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL CIRILO MENEZES (REU)

AUTO MECANICA E FUNILARIA MANOEL LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT9896-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027314-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. L. L. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se, em 30 

(trinta) dias (art. 178, II, CPC). Havendo manifestação e depois de ouvidas 

as partes no prazo de 15 (quinze) dias, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004917-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

da pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). 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). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro 

a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025819-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE PAULA DOS SANTOS (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))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se, no prazo de 

30 (trinta) dias. Havendo manifestação e depois de ouvidas as partes em 

15 (quinze) dias, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004196-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIR SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 
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da pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). 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). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro 

a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004199-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

da pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). 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). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro 

a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004204-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DA SILVA CAMPOS (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

da pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). 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). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro 

a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004213-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR APARECIDA FANTI (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

da pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). 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 
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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). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro 

a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004229-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO 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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

da pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). 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). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro 

a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004235-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEDER NEWTON SILVA MEZZA (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

da pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). 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). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro 

a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004261-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STANHEL OLIVEIRA DINIZ (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, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

da pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). 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). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro 

a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004267-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA RAMOS (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 
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da pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). 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). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro 

a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004272-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELITO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

da pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). 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). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro 

a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004282-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO XAVIER DE SENE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

da pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). 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). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro 

a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004313-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHISTYANN GABRIEL MELO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

da pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 
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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). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro 

a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005010-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT18340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, a requerente, que é 

autônoma , apenas requereu o deferimento do benefício, mas não juntou 

qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência financeira, 

cumprindo salientar que o fato de possuir um imóvel, que inclusive é objeto 

de indenização nesta ação, evidencia, numa análise de preâmbulo, a 

ausência dos pressupostos legais exigidos para o deferimento do 

benefício. Assim, determino seja intimado a requerente para demonstrar o 

preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do 

benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005052-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR OAB - MT21619/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (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 

servidor público, 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.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004865-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FREITA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

ALEXIA CAETANO BARBOSA OAB - MT26594/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PATRICIA DE SIQUEIRA (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 

comerciante, apenas requereu o deferimento do benefício, mas não juntou 

qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência financeira, 

cumprindo salientar que o fato de possuir casa de aluguel, que inclusive é 

objeto de despejo nesta ação, evidencia, numa análise de preâmbulo, a 

ausência dos pressupostos legais exigidos para o deferimento do 

benefício. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004398-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLY DAYANE LACERDA SOBRINHO (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, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004413-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004454-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY ANDRESSA RULIM DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004324-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOE FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004497-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLA PIRES (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, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004515-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NEURAMIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004520-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. A. (AUTOR)

PATRICIA SILVA 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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004574-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004628-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OENEFREDO JOSE FERREIRA (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004661-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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KARLA MARIA SATILIO DA 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)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004687-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE COLOVITE RAGNINI (AUTOR(A))

JOAO VITOR COLOVITE RAGNINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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, os requerentes, apenas 

requereram o deferimento do benefício, mas não juntaram qualquer 

documento que demonstre a alegada hipossuficiência financeira. Assim, 

determino sejam intimados os requerentes para demonstrarem o 

preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do 

benefício ou, então, recolherem 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004697-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE AUGUSTA DE PAULA MOEDINGER (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)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004703-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ALVES 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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004748-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004807-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREILSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004866-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO JUNIOR LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004881-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ADVERSI NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004896-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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THIAGO ANDRE DA SILVA DASSOW (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004934-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS MACIEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004140-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA LEMES DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

ANDREIA LEMES DE OLIVEIRA SOUZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004016-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS LIBERA BAGUES (EXECUTADO)

LAICE FERNANDA CASTRO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 
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a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003505-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA KASAKEWITCH CAETANO VIANNA OAB - RJ64585-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMO CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005169-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DUARTE (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)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008038-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE SOUZA DOS 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:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Ouça-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração 

interpostos (Id. 20837552), no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 

1.023, § 2º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017474-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BARATELA RODRIGUES (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:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Converto o julgamento em diligência, a fim de ordenar a intimação 

da Central de Conciliação para, em 5 (cinco) dias, juntar aos autos o laudo 

pericial realizado no dia 21.10.2019, tendo em vista que a perícia anexada 

no Id. 25249616 é de pessoa estranha à lide, que ordeno a sua imediata 

exclusão/indisponibilidade, a tudo certificando-se. Juntado o laudo pericial, 

intimem-se as partes para se manifestarem em igual prazo. Decorrido esse 

prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005191-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE GUIA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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, § 
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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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005162-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA CUNHA DE BRITO (EXECUTADO)

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: 1005205-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. R. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILDA RODRIGUES DA SILVA OAB - 788.654.921-04 (REPRESENTANTE)

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005274-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CLEMENTE HEISE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES 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, a requerente, que é 

contadora, apenas requereu o deferimento do benefício, mas não juntou 

qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência financeira. 

Assim, determino seja intimado a requerente para demonstrar o 

preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do 

benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005228-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LUIZ DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005234-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 
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de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005235-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLAUBER GONCALVES DE LIMA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005254-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDILSO GUIMARAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005289-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR BATISTA CANABARRA 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)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005296-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA 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):
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JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005316-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA PRISCILA PESSOA MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização 

de pauta no sistema Solução de Conflitos, 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). Defiro a 

gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC), bem como a 

prioridade a prioridade na tramitação do processo. Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005159-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1046907-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DE OLIVEIRA PRAXEDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA FREITAS SILVA VIANA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035144-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN FERNANDO CORREA MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022564-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FAUSTINA DE PAULA (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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015249-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE LIMA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037853-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006247-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE CRISTINA ALEXANDRETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMERICO DE FARIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Eliane Sousa de Arruda (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Em cumprimento à carta precatória, designo para o dia 29 de abril 

de 2020, às 17h, a audiência para oitiva da testemunha Eliana Sousa de 

Arruda. Comunique-se ao juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010065-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL BENEDITO DE LARA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042873-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GELLY GUAZINA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA OAB - MT24764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO (REU)

SILVEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (REU)

DEONICE ALVES DA SILVA (REU)

FLAVIA KAROLINE MOTTA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista o teor da certidão relatando a ausência de prazo 

suficiente para cumprimento do mandado de intimação, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 1º.6.2020, às 12h. Intimem-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022554-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEYRE AJALA DA 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:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório 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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para se 

manifestar acerca da petição e dos documentos juntados pela requerida e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008924-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARCELINA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MASAO TANAKA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCIANO FLORISBELO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Redesigno para o dia 9 de junho de 2020, às 14h a audiência para 

oitiva da testemunha deprecada, devendo ser intimada no endereço 

informado na peça de Id. 27502473. Intimem-se as partes. Comunique-se 

ao juízo deprecante. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055478-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO AUGUSTO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 1º.6.2020, às 12h, 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 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. 
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351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte 

requerente, postergo a apreciação para o momento posterior à 

apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos 

moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003914-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MAUREZI LEOPOLDINO DIAS (AUTOR(A))

EVERTON ALEXANDRE FALCAO DIAS (AUTOR(A))

VALTER BRANDAO DE ARRUDA (AUTOR(A))

VALTER PEDROSO DE ALVARENGA (AUTOR(A))

DOUGLAS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTES APARECIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CESAR CARDOSO PEREIRA FILHO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos Cumpra-se o ordenado no termo de audiência. Após, decorridos os 

prazos, conclusos para sentença. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015996-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022613-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AECIO MANOEL DE ARAUJO (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:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009704-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILSON LUIZ CARVALHO (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032288-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNAEL SANTANA 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))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022784-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE PAULA 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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043228-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID RAFAEL ROCHA DE LIMA (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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023329-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NASCIMENTO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036889-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR DE JESUS 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 da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029802-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. D. O. (AUTOR(A))

MARIA ALINE 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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029098-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FALEIRO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029742-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON BRUGNOLI RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DA COSTA ELIAS OAB - MT23120-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 - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029900-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEM WANA SOUSA SANTOS (AUTOR(A))

R. C. S. F. (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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

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: 1035225-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOLLEDO COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Visto. Verificado que o agravo de instrumento não foi conhecido, 

aguarde-se o decurso do prazo para contestação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031139-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR RAMOS SANTOS DE ARRUDA 00675111129 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1037001-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES FRANCISCO (EMBARGANTE)

MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES FRANCISCO OAB - MT0011996A 

(ADVOGADO(A))

RUI PAULO MARTINS ABRACOS OAB - MT11755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1036964-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIFS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES (REU)

ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES (REU)

CURURU COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486-O (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

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: 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))

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

 

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 

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 
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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. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 122 de 348



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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027583-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRANCISCO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036537-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEY BENEDITA MARQUES AMARANTE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033401-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SAMARA DE SOUZA SANTOS CARLOS (AUTOR(A))

ADRIANO PEREIRA CARLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA OAB - GO45950-A (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023616-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA CAMPOS (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023370-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANNE PADILHA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1023787-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE CRISTINI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032966-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

FABIANA CANAVARROS CORREA DE ARRUDA SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA OAB - DF21695 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032202-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NUCIA DE MARCHI SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 

de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010885-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO (EXEQUENTE)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALMIR BORCHERS (EXECUTADO)

ANGELICA VERISSIMO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cumpra-se como requerido no Id 28125004, expedindo-se 

mandado de penhora da safra de arroz da parte executada nos moldes 

requeridos, a ser cumprido através de carta precatória a ser expedida à 

Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que deverá ser instruída com os 

documentos necessários ao ato deprecado. Cumpra-se.

Ato Ordinatório 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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomar 

ciência da perícia designada para o dia 17/12/2018, a partir das 08:00 

horas até as 10h30 horas, devendo a parte Autora comparecer no 

seguinte endereço: Rua 24 de Outubro, nº 827, sala 08, Galeria 24 de 

Outubro, Popular - Cuiabá-MT - Tel: (65) 2127-8022. Cuiabá, 14 de 

novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 26398 Nr: 5712-31.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS CAETANO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLÉTICA ACADEMIA LTDA, LEUMAR DILDA, 

LÓRIS DILDA, GICELLE RODRIGUES DILDA, ELIANE POSSER DILDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CORBELINO BOJIKIAN - 

OAB:1022/MT, JOSÉ LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - OAB:4605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B, FERNANDO CASA - OAB:65898-RS, KARINA PELOI 

BOCCHESE - OAB:6.202/MT, MAX WEYEZER MENDONÇA DE OLIVEIRA 

- OAB:6.060/MT

 Vistos em correição...

À parte exequente para se pronunciar sobre a pretensão exposta na peça 

de fls. 726-727 de que ocorreu a prescrição do crédito exequendo, no 

prazo de 15 dias.

 Cumpra-se. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014016 Nr: 29295-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS MAEDA MIURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HENRIQUE BÉRGAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito sob pena de extinção de acordo com o 

Art. 485, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1156508 Nr: 34485-61.2016.811.0041

 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: MADEFING COMÉRCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO VIEIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDER DALADIER PRADO 

SANTOS - OAB:12733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que embora intimada a parte requerente não manifestou.

Sendo assim, procedo a intimação da demandante para que requeira o que 

de direito, dentro do prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias
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 Cod. Proc.: 1442522 Nr: 18437-22.2019.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAERCIO DE JORGI, JORGE 

HOTELARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Indefiro, assim, o pedido de tutela provisória de urgência e determino 

a citação dos requeridos para comparecerem à audiência de conciliação, 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, que designo para o dia 

1º.6.2020 (segunda-feira), às 11h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação – Sala 3 e, no prazo legal, querendo, apresentar 

contestação.Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ante a 

d e c l a r a ç ã o  d e  h i p o s s u f i c i ê n c i a  e  o s  d o c u m e n t o s 

juntados.Intime-se.Cumpra-se. Em seguida, à conclusão para andamento 

nos processos em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139628 Nr: 24272-50.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAST SERVICE CELULAR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:8303, LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - OAB:6230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE 

VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar nos 

autos, dentro do prazo de 10 (dez)dias, cabendo certificar que não houve, 

até a presente data, manifestação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96051 Nr: 808-70.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASSO CERTO REPRESENTAÇÕES LTDA., PAULO 

BOTELHO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA MARCUS DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO BORGES - 

OAB:1056/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca da carta 

de intimação devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911989 Nr: 38191-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SPERAFICO, RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISO & DESIGN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA SALDANHA 

ROBERTI - OAB:253.043 - SP

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar acerca 

das pesquisas de fls. 176-181, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1161471 Nr: 36553-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIS MENDES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CENTRO AVANTE - EPP, 

CENTRO AVANTE MARMORARIA LTDA. ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 7951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente a 

requerer o que de direito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, haja vista o 

decurso do prazo do executado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058320-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERNANDO LIMA PEREIRA (AUTOR(A))

ANA PAULA MEIRA SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA OAB - MT18219-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer” intentada por ANA 

PAULA MEIRA SOARES PEREIRA e MAURÍCIO FERNANDO LIMA PEREIRA, 

pessoas físicas, ambas qualificadas nos autos, em face de IMOBILIÁRIA E 

CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

também qualificada, por meio da qual alegam os autores que em 

19.12.2017 firmaram com a parte ré um contrato de compra e venda de 

unidade autônoma em construção e outras avenças do apartamento n. 

2201, no Edifício New Avenue, em caráter irrevogável e irretratável, 

consoante atesta o incluso documento. Esclarecem que pagaram todas as 

parcelas mencionadas na cláusula 2.1 do referido contrato, restando 

apenas o saldo do financiamento bancário, que depende necessariamente 

da entrega dos documentos de responsabilidade da parte ré, enfatizando 

que no dia 13.4.2018 foi expedido o “habite-se” e em 11.5.2018 receberam 

as chaves e a posse do bem, onde residem desde então. Salientam que, 

em nítida má-fé e sem que soubessem, a parte ré havia prometido à venda 

o referido apartamento ao Sr. Paulo Brescovici, sendo surpreendidos em 

11.7.2018 com a notícia da venda do imóvel na certidão de inteiro teor do 

apartamento 2201, cuja matrícula só foi individualizada após meses da 

concessão do “habite-se”, sendo, assim, transportada a averbação do 

compromisso de compra e venda ao mencionado adquirente. Afirmam que 

encaminharam diversos e-mails à ré, solicitando o cumprimento de sua 

obrigação de fornecimento dos documentos necessários à realização do 

financiamento do restante do pagamento do imóvel, mas não obtiveram 

êxito, fazendo com que ajuizasse a ação registrada sob o n. 

1031602-56.2018,11,0041, em trâmite perante este juízo. Dizem que na 

certidão atualizada da matrícula individualizada do apartamento 2201 

permanece a supracitada averbação. Argumentam que após sucessivos 

contratos particulares e aditivos firmados entre a empresa ré e o Sr. Paulo 

Brescovici, ambos optaram por substituir o objeto do compromisso de 

compra e venda pelo pagamento da dívida por quantia certa em dinheiro e 

receber outros imóveis em garantia à dívida retratada na executada na 

Ação de Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa n. 

1027753-76.2018.8.11.0041, em trâmite na 10ª Vara Cível desta comarca, 

tendo por objeto o termo aditivo pactuado em 16.5.2018. Sustentam, por 

fim, que no dia 4.7.2018, em novo Termo Aditivo, foram ratificados os 

termos anteriores quanto aos bens dados em garantia à dívida por quantia 

certa, ficando estipulado na cláusula 4, a obrigação de o Sr. Paulo 

Brescovici proceder à baixa da averbação da matrícula do apartamento 

2201, o que não foi feito até a presente data. Requerem, assim, a título de 

tutela provisória de urgência, seja determinada a averbação desta ação às 

margens da matrícula do referido imóvel, bem como ordenada à parte ré 

que proceda ao cancelamento da averbação do compromisso de compra e 

venda pactuado com o Sr. Paulo Brescovici em 21.3.2017. Foram 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 125 de 348



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. 

Infere-se da inicial e da documentação anexada que a parte autora 

adquiriu da parte ré, em 19.12.2017, mediante contrato de compra e 

venda, a unidade autônoma do edifício New Avenue – apartamento 2201, 

pelo preço estipulado na cláusula 2.1 do contrato, acordando-se ali parte 

do pagamento seria efetuado pelos autores e o restante através de 

financiamento pela instituição financeira. Os documentos comprovam que 

os autores adimpliram com a obrigação que lhes foi atribuída, 

expedindo-se o “habite-se” e o termo de posse do imóvel com a entrega 

das chaves e, que, apesar disso, não conseguiram concretizar o ato de 

empréstimo para quitação do saldo remanescente perante a instituição 

financeira porque não dispunham dos documentos necessários que 

deveriam ser providenciados pela empresa ré. Também resta aclarado que 

o Sr. Paulo Brescovici ajuizou execução de título extrajudicial por quantia 

certa contra devedor solvente em face da empresa ré e, por conta disso, 

foi prometida a venda ao exequente, como forma de pagamento do débito 

exequendo, dentre outros apartamentos, o de n. 2201, objeto desta ação, 

e, a partir daí, o referido contrato sofreu sucessivos aditivos até que, em 

instrumento particular firmado no dia 23.11.2017, as partes rescindem o 

instrumento particular de ratificação parcial e novação objetiva ao contrato 

de compromisso de compra e venda, bem como os direitos a ele inerentes, 

estabelecendo-se na cláusula 5 que dos imóveis individualizados na 

cláusula 1, remanesceria apenas a unidade autônoma 2203 (Id 27077819). 

Observa-se da cláusula 4 do Segundo Termo Aditivo e de Quitação Total, 

Irrevogável e Irretratável ao Instrumento Particular de Rescisão Parcial 

Contratual” firmado entre as partes em 16.5.2018, que o Sr. Paulo 

Brescovici se obrigou a dar baixa na averbação feita à margem da 

unidade 2201 do edifício New Avenue (Id 27077819 – p. 208). Vê-se, do 

exposto, que os autores honraram o pagamento de parte substancial do 

preço do imóvel nos moldes convencionados, onde residem, e que 

somente não concretizaram o financiamento da quantia remanescente 

perante a instituição financeira porque, apesar das várias solicitações, 

não lhes foram fornecidos os documentos necessários pela empresa ré, 

mesmo sendo direito dos autores (art. 113, CC, e art. 4º, III, CDC). 

Nenhuma dúvida existe também de que deixou de existir a garantia até 

então incidente sobre a unidade 2201 dada ao credor Paulo Brescovici, 

conforme já salientado acima e, mesmo assim, não foi cancelada a 

averbação correspondente, residindo, em todo o exposto, a probabilidade 

do direito. Da mesma forma resta demonstrado o perigo de dano, dada a 

grande probabilidade de outros credores requererem a indisponibilidade do 

bem, já que a parte ré, em cujo nome ainda registrado o imóvel, responde 

por várias outras ações judiciais. Registre-se que não existe perigo de 

irreversibilidade dos efeitos desta decisão, uma vez que nada impede que 

nova averbação seja realizada à margem da matrícula do imóvel caso seja 

revertida a decisão. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de determinar a averbação desta ação na matrícula 

imobiliária do apartamento 2201, n. 103.020, do Cartório do 5º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá, bem como 

determinar à empresa ré que proceda ao cancelamento da averbação do 

compromisso de compra e venda pactuado com o Sr. Paulo Brescovici, em 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), limitada a 30 (trinta) dias. Cumprida a liminar, cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

1.6.2020, às 9h, na Sala 4, 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). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001423-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE FERNANDES BORGES DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1001423-76.2017.811.0041 Vistos. O presente feito se encontra 

na denominada fase de Julgamento Conforme o Estado do Processo, 

prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil. A única matéria 

suscitada em sede de preliminar na contestação, consistente na 

ilegitimidade passiva ad causam, se confunde com o mérito, pois só depois 

da instrução processual e em decisão final se concluirá acerca da 

responsabilidade da demandada no evento. No mais, defiro a prova 

pericial, nomeando, para tanto, o perito Paulo Henrique Andreani Araujo, 

indicado pela MEDIAPE, com endereço profissional na av. Isaac Póvoas, 

586,  sa la  1 -B,  cen t ro -no r te ,  78 .005-340 ,  Cu iabá-MT, 

www.mediape.com.br, contato@mediape.com.br, 65 33229858 que 

deverá ser intimado 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 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 ré para efetuar o 

depósito dos honorários periciais, observando-se o disposto no art. 465, § 

4°, 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. Considerando a 

necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento e por 

não mais haver questões processuais a serem enfrentadas nesta fase, 

com fulcro no art. 357 do Código de Processo Civil, declaro saneado o 

processo e designo, desde já, para o dia 4 de junho (quinta-feira) do 

corrente ano, às 16 horas, a audiência de instrução e julgamento, fixando 

o prazo comum de 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas, 

cabendo às partes, por intermédio de seus advogados, cumprir as 

exigências legais previstas no art. 455 do CPC. Determino sejam intimadas 

as partes, por intermédio de seus advogados e também pessoalmente, 

para que compareçam a fim de prestar depoimento pessoal, pena de 

confesso, cabendo à secretaria a expedição de mandado com essa 

advertência, nos termos do art. 385 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004349-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA OAB - MT9587-O (ADVOGADO(A))

VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO OAB - MT26372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Tutela Provisória de Urgência em Caráter 

Antecedente” ajuizada por REGINA MARA SEVERINO DE OLIVEIRA, 

qualificada nos autos, em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, por meio da 

qual alega a autora estar com 65 anos de idade, tendo sido diagnosticada 

no ano de 2017 com neoplasia maligna de cólon (câncer de cólon), em seu 

estágio mais avançado, e, desde então, passou a realizar tratamento 

paliativo da doença. Esclarece que, tendo em vista a evolução de seu 

quadro clínico, que está em último estágio (nível IV), desde a descoberta 

da doença vem usando diversos medicamentos, sem êxito, sendo 

orientada por médico de que é necessária a realização de 

“quimioembolização”, de uso oral, através do remédio XELODA, que possui 

o composto ativo do “capecitabina”. Afirma que o tratamento deverá ser 

realizado perante o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), em 

São Paulo, para onde viajou, mas o plano de saúde negou cobertura, com 

o argumento de que o contrato é de maio de 1998 e não houve a 

adaptação das cláusulas à nova lei dos planos de saúde. Diz que 

conseguiu custear um dos três ciclos médicos planejados, no valor de R$ 

1.597,00 (mil, quinhentos e noventa e sete reais) e, que, de acordo com as 

instruções médicas, precisa ingerir 5 (cinco) comprimidos do XELODA 

500mg, por dia, durante 14 (quatorze) dias, totalizando 70 comprimidos, 

por três ciclos, quais seja, 6.1.2020, 27.1.2020 e 17.2.2020, afirmando que 

cada ciclo custa mais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Requer, a 

título de tutela antecipada em caráter antecedente, seja determinada à ré 

que forneça o último ciclo da medicação, em 48h, a ser retirada 

pessoalmente em São Paulo, sob pena de muda diária a ser fixada pelo 

juízo. 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 

o quadro de saúde da parte autora é grave, diagnosticada com neoplasia 

malígna de cólon (câncer de cólon), em estágio avançado e, que, por 

prescrição médica, deverá se submeter ao tratamento de 

quimioembolização, que foi recusado pelo plano de saúde por ausência de 

previsão contratual, bem como em razão de o contrato não ter sido 

adaptado às normas da Lei 9.656/98, conforme prevê a Resolução 

Normativa n. 254/2011 da ANS. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça tem se posicionado no sentido de que a recusa indevida pela 

operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico 

emergencial, com suporte em cláusula excludente, revela-se abusiva, in 

verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 

1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO 

PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM 

SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO 

PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL 

EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 

83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte 

Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de 

saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se 

abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao 

melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. 

Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento 

médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento 

de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é 

exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao 

consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de 

plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de 

urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, 

não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 

83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – AgInt no 

AREsp 1553980/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

9.12.2019 – DJe 12.12.2019). No mesmo sentido, a jurisprudência 

mato-grossense, mutatis mutandis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – 

UNIMED - PLANO DE SAÚDE – REVISÃO DE CIRURGIA ANTERIORMENTE 

REALIZADA SEM SUCESSO – COBERTURA DE MATERIAIS NEGADA – 

NÃO EXCLUSÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. A negativa de cobertura para procedimento e matérias 

necessários, não excluídos contratualmente pelo plano de saúde com 

abrangência nacional, é ilegal. “(...) 1. É abusiva a cláusula que exclua da 

cobertura órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao 

procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes. 2. A 

jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de 

indenização a título de danos morais a recusa indevida/injustificada pela 

operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de 

tratamento médico. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1349952/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

03/03/2016, DJe 10/03/2016).” (TJMT – N.U 0018460 -56.2005.8.11.0041, 

Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 

13.12.2016). Como se observa, é ilegal a recusa indevida da operadora de 

plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico 

de emergência, como na hipótese vertente, onde a parte autora é usuária 

do plano de saúde há vários anos, nisso residindo a probabilidade do 

direito. Também resta demonstrado o perigo de dano, uma vez que a 

concessão do pleito ao final da demanda poderá comprometer ou agravar 

ainda mais o quadro de saúde da parte autora. Saliente-se também não 

haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente, nada impede sejam 

restituídas as despesas tidas com o procedimento. Em face do exposto, 

defiro o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à parte ré 

que forneça o último ciclo da medicação, em 48h, a ser retirada no Instituto 

Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), em São Paulo, sob pena de multa 

diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) 

dias. Cumprida a liminar, intime-se a parte autora para aditar a petição 

inicial, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela 

final, em 15 (quinze) dias, nos moldes previstos no § 1º, I, do CPC. 

Decorrido o prazo, conclusos. Defiro a gratuidade como requerida (art. 98, 

CPC).

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004793-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VIEIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA OAB - MT8770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS DO NASCIMENTO E VIEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido 

de Tutela de Urgência” proposta por JAIR VIEIRA DE SOUSA, qualificado 

nos autos, em desfavor da CARRÃO SEMINOVOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, na qual se objetiva, em síntese, 

ordem judicial que determine o bloqueio da quantia de R$ 62.576,33 

(sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e três 

centavos) das contas de titularidade da executada. O exequente relata ter 

recebido da empresa executada dois cheques de n. 000128 e n. 000129, 

no valor de R$ 29.567,00 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e sete 

reais) cada, para garantia do pagamento do valor restante da venda de um 

veículo, mas que ambos foram devolvidos por divergência e insuficiência 

de assinaturas. Afirma que mesmo diante de várias e insistentes 

propostas amigáveis de recebimento dos valores a executada não efetuou 

o pagamento, cujo montante atual é de R$ 62.576,33 (sessenta e dois mil, 

quinhentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos. Alega que a 

aludida empresa alterou a pessoa jurídica de Ramos do Nascimento e 

Vieira Ltda para Carrão Seminovos Ltda e que atualmente possui vários 

processos em seu desfavor, o que demonstra a possibilidade de 

frustração da presente execução, pois os rumores acerca das 

transações comerciais mal sucedidas da devedora somados às inúmeras 

negativações que ela possui juntos aos órgãos de proteção ao crédito 

provam que dificilmente será possível encontrar patrimônio capaz de 

garantir a satisfação do crédito, caso não haja uma medida rápida. Pede, 

assim, a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado o 

bloqueio de valores em contas correntes da executada. É a síntese. 

Decido. O pleito, como se vê, está ancorado no artigo 300 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil, valendo assinalar que o caput 

desse artigo exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos 
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que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso em tela, embora a probabilidade do 

direito esteja consubstanciada no próprio título executivo, traduzido em 

cheques que comprovam a certeza e liquidez da dívida, o mesmo não se 

pode dizer em relação ao risco de dano ou de resultado útil da execução, 

vez que o fato de a devedora possuir inúmeros processos e negativações 

em seu desfavor, por si só, não comprova que ela esteja dissipando o seu 

patrimônio a ponto não poder responder pelo pagamento do débito. Não 

bastasse isso, é certo o entendimento dos tribunais pátrios de que 

medidas constritivas só devem ser adotadas após a citação ou, ao menos, 

tentativas de localização da parte devedora para pagamento da dívida no 

prazo legal, segundo se infere dos julgados a baixo transcritos: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

EXECUTADA NÃO ENCONTRADA – VÁRIAS DILIGÊNCIAS INTENTADAS – 

ANÁLISE DO CASO CONCRETO – ARRESTO ONLINE PRÉVIO – MEDIDA 

DISTINTA DA PENHORA – POSSIBILIDADE – STJ – RECURSO PROVIDO. 

“Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto 

de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por 

analogia).” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)” (N.U 

1010695-52.2019.8.11.0000 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 

3.12.2019, p. DJE 10.12.2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO VIA BACENJUD - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE – CAUÇÃO – FACULDADE DO JUIZ - 

DESPACHO INICIAL - RITO DO ARTIGO 652 DO CPC - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1. O procedimento executivo do CPC, prevê que os atos de 

constrição e, por conseguinte, de expropriação somente podem ser 

determinados posteriormente à citação dos executados, se não efetuado 

o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias (art. 652, § 1º, do CPC). 

(...).” (TJMT – AI 80973/2015 - Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião 

de Moraes Filho j. 2.3.2016). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON 

LINE. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. NÃO 

CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível a realização de arresto dos 

ativos financeiros do executado via Bacenjud quando, frustradas as 

tentativas de citação da executada, observa-se que foram atendidos os 

pressupostos dos artigos 830 e 854 do CPC/2015. 2. Recursos Conhecido 

e provido.” (TJ – DF 0710523-97.2019.8.07.0000 – 6ª Turma Cível, Rel. 

Carlos Rodrigues, j. 25.9.2019, p. 3.10.2019). Diante do exposto, não 

preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida requerida, 

nos termos dos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro o pedido e, por 

outro lado, defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Cite-se a 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa (art. 827, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e 

depósito deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Citada que seja a executada, o meirinho juntará aos autos 

o mandado e a respectiva certidão, quando começará a correr o prazo 

dos embargos. Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), 

munido da segunda via dos mandados, o meirinho procederá, de imediato, 

à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, lavrando-se o 

respectivo auto, e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a 

executada. Se não forem localizados da penhora, o meirinho certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão (§ 1º, art. 827, CPC). Caso a executada queira 

embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, 

esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo 

(art. 919, caput, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004700-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. R. C. (AUTOR(A))

INES RODRIGUES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais” 

proposta por INES RODRIGUES RIBEIRO CUNHA e DAVI LUCAS 

RODRIGUES CUNHA, este representado por sua genitora INES 

RODRIGUES RIBEIRO CUNHA, todos igualmente qualificados, em face do 

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA, pessoa jurídica de direito 

privado, por meio da qual alegam os autores que no dia 3.5.2019, às 

18h30min, a primeira autora compareceu nas dependências do referido 

hospital com fortes dores de parto, sendo atendida pelos plantonistas Dra. 

Ana Flávia e Dr. Mauro, que informaram que se tratava de bebê de porte 

grande e que não estava na hora do parto, não sendo encaminhada, por 

isso, para a sala de parto, mas permaneceu internada com as mesmas 

dores e sendo maltratada pela médica. Esclarece que quase 6 (seis) 

horas depois é que foi encaminhada para a sala de parto e medicada para 

sentir contrações e ser induzida ao trabalho de parto, nascendo a criança 

Lucas Rodrigues Cunha por volta das 00h29min e sendo encaminhada 

imediatamente para a UTI, onde permaneceu por 12h. Afirma que, quando 

a criança retornou para o quarto, percebeu que este encontrava com 

hematoma no braço direito, tremia muito e chorava forte, fazendo com que 

chamassem a enfermeira, que disse que a reação do infante seria 

decorrente da complicação do parto, que foi demorado. Salienta que no dia 

em que recebeu alta hospitalar o menor foi encaminhado a um serviço de 

mobilização do braço direito, sendo encaminhado para o setor 

responsável no dia 16.5.2019, onde permaneceu internado até o dia 

19.5.2019, período em que se constatou que a clavícula encontrava-se 

quebrada, sendo diagnosticado e medicado corretamente somente 12 dias 

após o parto. Argumenta que atualmente o menor faz sessões de 

fisioterapia duas vezes por semana, sendo acompanhado para 

verificação de alguma necessidade de procedimento cirúrgico no braço 

machucado, conforme incluso atestado médico. Dizem que são 

hipossuficientes financeiros e, por isso, não possuem condições de 

levá-lo semanalmente ao hospital para dar continuidade ao tratamento de 

fisioterapia. Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, seja a 

ré compelida a custear o transporte/locomoção dos autores até o Hospital 

e Maternidade Santa Helena, depositando a quantia de R$ 20,00 (vinte 

reais) ou disponibilizando meios de transporte, para que possa dar 

continuidade ao tratamento. 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. Infere-se da inicial e da 

documentação anexada que o menor Davi Lucas Rodrigues Cunha nasceu 

no Hospital e Maternidade Santa Helena, ora réu, onde, quando do parto, 

fraturou um dos braços, estando atualmente fazendo fisioterapia, assim 

se inferindo das fotografias e dos documentos médicos, ressaindo-se 

disso, numa análise preliminar, que houve má prestação do serviço 

hospitalar, já que a fratura no menor recém-nascido foi diagnosticada no 

período em que esteve no hospital e, assim, sendo, o hospital responde 

objetiva e solidariamente, em tese, pelos atos dos médicos e profissionais 

credenciados e integrantes do corpo clínico, em termos civis e 

consumeristas (CC, art. 932, III, CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 34) Também resta 

demonstrado que os autores são hipossuficientes financeiros e não 

possuem condições suficientes para custear as despesas de transporte 

e/ou locomoção da criança até as dependências da Casa de Saúde ré 

para dar continuidade ao tratamento, residindo, em todo o exposto, a 

probabilidade do direito. O perigo de dano está caracterizado no risco de 

agravamento do quadro de saúde da criança, mais precisamente de sua 

integridade física, caso seja interrompido o tratamento de fisioterapia, 

cumprindo ressaltar também que o risco de prejuízo à saúde deve 

sobrepor-se ao perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, prepondera 

o direito à saúde sobre questões financeiras a serem discutidas no 

processo. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para o 

fim de determinar à parte ré que arque com as despesas de transporte 

e/ou locomoção dos autores para o tratamento de fisioterapia, com o 

depósito em conta bancária no valor de R$ 20,00 (vinte reais) ou, 
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alternativamente, que disponibilize meios de transporte, no prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa 

diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) 

dias. Cumprida a liminar, 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 1.6.2020, às 10h, na Sala 4, 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. Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005321-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE LAURA FERREIRA MIRANDA RACHID JAUDY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Restituição de Valor c/c Danos Materiais c/c 

Danos Morais c/c Pedido de Liminar” intentada por ALINE LAURA 

FERREIRA MIRANDA RACHID JAUDY, qualificada nos autos, em face de 

SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e ITAUCARD, pessoas 

jurídicas de direito privado, ambas qualificadas, na qual se objetiva, em 

síntese, ordem judicial que autorize o depósito em juízo das parcelas do 

financiamento realizado pela autora no valor de R$ 805,55 (oitocentos e 

cinto reais e cinquenta e cinco centavos) cada ou o refazimento do 

respectivo contrato. A autora esclarece, inicialmente, ter ajuizado a 

mesma ação perante o juizado especial, tendo o processo sido julgado 

extinto sem resolução do mérito por incompetência. Sobre os fatos, relata 

ter adquirido um veículo Toyota Etios, ano 2015/2015, por meio dos 

representantes da primeira requerida, depois de ter tomado conhecimento, 

por meio de anúncio, da oferta no valor de R$ 30.990,00 (trinta mil, 

novecentos e noventa e nove reais). Conta que o pagamento se daria por 

meio de entrada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e o restante a ser 

financiado, mas que ao comparecer à loja para pagar, entregar a 

documentação e posteriormente assinar o contrato de financiamento, 

questionou o gerente acerca do valor, pois constava R$ 33.980,00 (trinta 

e três mil, novecentos e oitenta reais) ao invés de R$ 30.990,00 (trinta mil, 

novecentos e noventa mil reais), conforme havia sido ofertado, tendo o 

rapaz informado que isso não interferiria no contrato, mas que seria 

corrigido na nota fiscal, o que não aconteceu. Afirma que depois de muito 

insistir, lhe foi devolvida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

restando-lhe, ainda, um crédito de R$ 990,00 (novecentos e noventa 

reais), não sendo este o maior problema, visto que, ao acrescer valor no 

contrato, o financiamento foi onerado em R$ 4.747,68 (quatro mil, 

setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), conforme 

demonstrativo de atualização e juros. Por tais motivos, pede, em tutela de 

urgência, lhe seja permitido realizar o pagamento das parcelas restantes 

do contrato por meio de depósito em juízo no valor de R$ 805,55 

(oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) cada ou, 

subsidiariamente, seja determinado que a parte requerida refaça o 

contrato de financiamento juntando aos autos novos boletos com o valor 

correto. Pede, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento da 

diferença das parcelas mais os danos morais sofridos no importe de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais). O pedido veio instruído com 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). No caso em tela, embora, 

à primeira vista, pareça estar presente a probabilidade do direito da 

demandante de obter a correção do valor do financiamento do seu veículo, 

conforme demonstram os documentos que acompanham a inicial, mais 

precisamente a foto que comprova o valor ofertado pelo pela vendedora 

(Id. 28995461) e o contrato com valor diverso (Id. 28995459), não se 

vislumbra o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, vez 

que o contrato em discussão é de 19.10.2017, de forma que os 

pagamentos já vêm sendo efetuados há mais de 2 (dois) anos, não se 

justificando, portanto, urgência na concessão da medida antecipatória. 

Mesmo porque, uma vez reconhecido o direito da autora ao ressarcimento 

pretendido, os valores serão atualizados, não acarretando, assim, maiores 

prejuízos do que aqueles já suportados. Diante do exposto, não 

preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida requerida, 

nos termos dos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro o pedido. Com 

fulcro no art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 1º de junho de 2020, às 11h, a ser 

realizada na Central de Conciliação (sala 4). Cite-se a parte requerida dos 

termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Conste do mandado a 

advertência de que a ausência injustificada à audiência, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (§ 8º, art. 334, CPC). 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 

334). Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005094-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT JOSE GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REU)

ADRIANA AQUINO BRAGA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. OBSERVAR Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse c/c 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por ROOSEVELT JOSÉ 

GUIMARÃES, devidamente qualificado nos autos, em face de ADRIANA 

AQUINO BRAGA, também qualificada, e da GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, por meio da qual 

se alega, em síntese, que o autor teria adquirido um veículo junto à 

segunda requerida, mediante pagamento da entrada de pouco mais de R$ 

21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), tendo, na sequência, sido 

convencido pela primeira a deixar o bem na concessionária para venda, 

pois havia um cliente interessado na compra do automóvel. O autor relata 

ter sido solicitado pela Adriana, então vendedora, o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) para quitar o veículo, a quem foi entregue um cheque 

nominal nessa quantia mais procuração e documentos para que fossem 

realizados os trâmites necessários, tendo o negócio sido realizado no 

salão de venda da empresa Gramarca. Aduz que depois disso adquiriu 

outro veículo pagando a entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que foi 

entregue à mesma vendedora e que durante os meses seguintes à 

concretização do negócio as prestações foram inadimplidas, acarretando 

a negativação de seu nome, com a consequente restrição de crédito, além 

de inúmeras multas registradas no veículo, podendo, assim, perder o 

direito de dirigir a qualquer momento. Alega estar sofrendo prejuízo em 

decorrência do descumprimento do pacto verbal firmado com as 

requeridas, o que se confirma na notificação de cancelamento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 129 de 348



procuração conferida à requerida Adriana, bem como na notícia obtida 

recentemente de que ela foi dispensada da empresa por ter realizado 

transações comerciais não autorizadas. Diz que em dezembro de 2019, 

além de não quitar o veículo, a requerida/vendedora, depois de usar e 

abusar do bem, gerando multas, deixando de pagar o financiamento e de 

prestar contas dos valores já pagos, exigiu, ainda, o pagamento da 

quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para devolvê-lo. Por tais 

motivos, pugna pela reintegração de posse do veículo, ante o risco de 

perda do bem ou da ocorrência de sinistro, multas e outros, podendo 

sofrer prejuízos de difícil reparação. É o relatório. Decido. De acordo com 

o disposto no art. 560 do Código de Processo Civil, “O possuidor tem 

direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso 

61 do citado diploma processual, a sua posse (I), o esbulho praticado pelo 

réu (II), a data do esbulho (III) e a perda da posse, na ação de reintegração 

(IV), o que permitirá o deferimento judicial do mandado liminar de 

reintegração, sem ouvir o réu, estando a petição inicial devidamente 

instruída, conforme art. 562 do mesmo diploma. A documentação que 

instrui a inicial demonstra claramente ser o autor titular da propriedade do 

veículo Chevrolet/S10 LT, placa QCS8025 e, portanto, seu legítimo 

possuidor, conforme se infere do extrato do DETRAN (Id. 28958852). A 

despeito disso, há que se considerar que todo o narrado na inicial e 

demonstrado na documentação descrita denota que a posse indevida 

ocorreu há mais de ano e dia, conforme documento Id. 2895684, situação 

que frustra a concessão da medida liminar. Isso porque, para o 

deferimento da liminar, à luz do rito especial previsto nos artigos acima 

mencionados, faz-se necessária a comprovação de que o esbulho seja de 

menos de ano e dia, na forma do art. 558, do CPC, pois, a partir de então, 

o procedimento será comum, sem, contudo, perder o caráter possessório. 

De outra banda, prevê o art. 300 do Código de Processo Civil, que a tutela 

de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito ou para evitar um prejuízo grave ou 

irreparável enquanto dura o processo ou ao resultado útil deste, de modo 

que caberia à parte autora demonstrar o preenchimento de tais requisitos, 

o que não aconteceu. A probabilidade do direito esbarra na própria 

narrativa inicial, na medida em que se discute contrato firmado 

“verbalmente” entre as partes e cujos documentos contidos nos autos não 

corroboram eficazmente os termos da avença ou o descumprimento do 

pacto na forma narrada. Isso porque, segundo o teor da procuração Id. 

28957671, em 4.4.2019, o autor conferiu à requerida Adriana Aquino 

Braga, mediante instrumento público, poderes amplos e ilimitados para 

realizar os trâmites administrativos e públicos referentes ao veículo sub 

judice, dentre eles os de vender, transferir e receber, de modo que a 

revogação da outorga ocorrida mais de 8 meses depois (27.12.2019 -Id. 

28957671), por si só, não presume a ocorrência de desacordo contratual. 

Até porque, segundo o próprio demandante, logo depois da aquisição do 

veículo objeto da posse, mediante o pagamento da entrada no valor de 

pouco mais de R$ 21.500,00 (vinte um mil e quinhentos reais), o aludido 

bem foi disponibilizado pelo comprador à venda na própria empresa 

requerida, depois de ter ele pago a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

para quitação, tendo, então, adquirido outro automóvel logo em seguida. O 

autor não esclarece bem os fatos relativos à aquisição do segundo 

veículo, descrevendo apenas o valor da entrada no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Na realidade, não constam nos autos dados da 

compra de nenhum deles junto à empresa Gramarca ou ainda prova de 

que o cheque nominal entregue à vendedora Adriana e juntado em Id. 

28957671 se refere ao valor da quitação do primeiro ou da entrada do 

segundo, pairando dúvida sobre a possibilidade de ter ocorrido permuta. 

Para arrematar, o extrato de financiamento em nome da BV financeira não 

identifica o bem financiado (Id. 28957671), não se podendo afirmar, 

extreme de dúvida, a qual dos veículos pertence, sobretudo pela ausência 

de cópia do respectivo contrato de financiamento. Em suma, o pedido está 

apoiado em fatos que exigem maiores esclarecimentos, mediante 

produção de prova, o que só será possível quando da formação do 

contraditório. Diante do exposto, indefiro a liminar de reintegração de 

posse e, por se tratar de ação a ser regida pelo procedimento comum (art. 

558, CPC), determino seja citada a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 1º de abril de 2020, às 10h30min, que será realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital – sala 4 (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). Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030821-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Defiro o pedido de citação por edital, com fundamento no art. 256, II, 

do CPC, e determino seja observado o disposto no art. 257 para a 

realização do ato, ficando fixado o prazo de 30 dias, em atendimento ao 

estabelecido no art. 257, III, da lei adjetiva. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025586-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO DOMINGOS CURADO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Com base 

no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, em que pese a requerente 

indicar seu desinteresse na auto composição, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de janeiro de 2018, às 09:30 horas, que será 

realizada na Central de Conciliação, local onde as partes deverão 

comparecer. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Consigne-se que 

a parte requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a ré contestar, desde que o façam por intermédio de Advogado.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004199-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BELARMINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))
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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... Não sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que a 

matéria exige maior dilação probatória com a realização de perícia, 

impõe-se o saneamento do feito com o enfrentamento das preliminares 

arguidas pela empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, consistentes 

em alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como em inépcia da inicial por 

ausência de exaurimento da via administrativa. Assinale-se, quanto à 

primeira – alteração do polo passivo –, 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 parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade e/ou alteração do polo 

passivo. Respeitante à segunda preliminar – carência da ação por falta de 

interesse processual – cumpre salientar que que o recibo de quitação 

outorgado pela parte ré de forma plena e geral, mas relativo à satisfação 

parcial do valor legalmente assegurado, não se traduz em renúncia a este, 

sendo admissível postular em juízo a sua complementação. Melhor 

esclarecendo, entendendo a parte autora que o pagamento do seguro 

obrigatório que recebeu na via administrativa não é integral, tem interesse 

processual de postular o recebimento da complementação do valor que 

entende devido, sob pena de ofensa à garantia constitucional do amplo 

acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). Nesse sentido, a jurisprudência 

mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - 

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - COBRANÇA DE DIFERENÇA – 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - QUANTIFICAÇÃO DA 

LESÃO – LAUDO JUDICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os 

princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos 

termos do art. 370 do Código de Processo Civil, autorizam o julgador a 

determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, 

bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou 

meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG). O pagamento 

administrativo do seguro obrigatório – DPVAT não impede o beneficiário de 

buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois o recebimento 

em sede administrativa não presume a renúncia ao direito de pleitear o 

restante pela via judicial. Tratando-se de invalidez permanente parcial 

incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre 

redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 

11.945/09.” (TJMT – N.U 0006754-90.2016.8.11.0041, , Sebastião Barbosa 

Farias, Primeira Câmara de Direito Privado – j. 12.6.2018 – DJe – 15.6.2018 

– destaquei). Como se observa, objetivando-se o beneficiário a 

complementação do valor devido tido como pago a menor 

administrativamente, não há que se falar em falta de interesse de agir. Por 

esses fundamentos, AFASTO as preliminares. Respeitante ao ônus da 

prova (art. 357, III, CPC), cumpre salientar 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 
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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 o a parte ré é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

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 parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, nos termos do § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, 

cumprindo salientar que tal ato não tem o condão de obrigar a empresa 

seguradora ao pagamento das despesas decorrentes da perícia, mas 

sofrerá as consequências de sua não realização, presumindo-se 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos da jurisprudência, in 

verbis: “A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte 

contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, mas 

sofre as consequências de não produzi-la” (STJ-RP 115/282: 3ª T.., REsp 

435.155), “ou seja, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor” (STJ-2ª T., REsp 871.350, Min. Eliana Calmon, j. 13.5.08, DJU 

26.5.08). Assim, dou por saneado o processo e defiro a produção da 

prova pericial, nomeando, para tanto, como perito judicial, o Dr. Flávio 

Ribeiro de Melo, podendo ser encontrado na Avenida das Flores, nº. 843, 

Sala 43, 4º andar, anexo ao consultório do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro 

Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 3025-3063 e 

9223-7073 e 8408-3838, a fim de atestar eventuais sequelas decorrentes 

de acidente de trânsito, bem como a sua quantificação, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico, formular quesitos art. 465, § 1º, CPC, 

bem como arguir o impedimento ou a suspeição do perito, nos termos do 

inciso I, § 1º, do referido dispositivo. Deverá o Sr. Perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. 

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão. 

Fixo, desde já, os honorários periciais, em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

tendo em vista que tal quantia vem sendo fixada por este juízo em 

inúmeros outros casos semelhantes a este, devendo ser intimada a parte 

ré para, no prazo de 15 dias, depositar o valor. Intime-se o Sr. Perito para 

indicar o local, dia e horário para realização dos trabalhos, intimando-se, 

após, as partes e eventuais assistentes técnicos para comparecimento. 

Cientifique-se o Sr. Perito desta nomeação. Cumpra-se. Intimem-se. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038801-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Não sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que a 

matéria exige maior dilação probatória com a realização de perícia técnica 

indireta, impõe-se o saneamento do feito com o enfrentamento das 

preliminares arguidas pela empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

consistentes em ilegitimidade da parte autora, bem como em inépcia da 

inicial por ausência de exaurimento da via administrativa. Assinale-se, 

quanto à primeira – ilegitimidade ativa –, que tal pretensão não merece 

acolhimento porque segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense a indenização de seguro obrigatório em caso de morte da 

vítima surge somente em razão e após a sua configuração, ou seja, esse 

direito patrimonial não é preexistente ao óbito da pessoa acidentada, 

sendo, portanto, direito dos beneficiários, a afastar a inclusão do genitor 

do menor falecido, assim se conferindo do seguinte aresto: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE MORTE DO 

AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – ILEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIRO 

– AFASTADA - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO 

CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - 

QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 - 

REFORMATIO IN PEJUS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. As lesões classificadas como de órgãos 

internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração 

profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar 

ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito 

médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa 

de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é 

notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 

1388030 – MG). O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez 

permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus 

sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade 

para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 

266494/MG). O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. 

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito 

oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade 

definitiva do membro do corpo humano afetado. Observada a vedação da 

reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a 

sentença atacada quanto ao estabelecimento da verba securitária. 

Impossível o atendimento de pedido recursal, de modificação do quantum 

indenizatório, de salários mínimos vigentes à época do sinistro, para a 

determinação de que o pagamento do seguro obrigatório DPVAT se 

submeta à MP 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007, que estabeleceu 

a indenização em valor fixo de, no máximo, R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) por morte ou invalidez permanente.” (TJMT – N.U 

0008232-95.2012.8.11.0002, Câmaras Cíveis de Direito Privado – 

Sebastião Barbosa Farias – Primeira Câmara de Direito Privado, j. 

3.12.2019 – DJe 10.12.2019 - destaquei). Logo, sendo a parte autora o 

genitor do menor falecido, não se sustenta o argumento da parte ré. 

Quanto 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. 
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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, que pende de decisão por suposta ausência dos 

documentos indispensáveis 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 sido contestada a ação, a 

falta de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Por esses fundamentos, AFASTO as preliminares. Respeitante ao 

ônus da prova (art. 357, III, CPC), cumpre salientar 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 o a parte ré é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

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 parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, nos termos do § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, 

cumprindo salientar que tal ato não tem o condão de obrigar a empresa 
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seguradora ao pagamento das despesas decorrentes da perícia, mas 

sofrerá as consequências de sua não realização, presumindo-se 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos da jurisprudência, in 

verbis: “A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte 

contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, mas 

sofre as consequências de não produzi-la” (STJ-RP 115/282: 3ª T.., REsp 

435.155), “ou seja, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor” (STJ-2ª T., REsp 871.350, Min. Eliana Calmon, j. 13.5.08, DJU 

26.5.08). A jurisprudência tem assentado o entendimento de que é 

necessária a realização de perícia técnica indireta quando houve 

falecimento da vítima, com vistas à aferição do grau da lesão, conforme se 

observa da seguinte ementa: “SEGURO DPVAT. MORTE. INDEFINIÇÃO DA 

CAUSA DA MORTE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. 

POSSIBILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. 1. No caso concreto, 

restaram comprovados o acidente ocorrido e o falecimento do irmão dos 

autores poucos dias após, no entanto, constou na certidão de óbito e no 

laudo de necropsia que a morte seria de etiologia indeterminada sem sinais 

de trauma ou violência. II. Assim, mostra-se imprescindível a realização de 

perícia médica indireta para o deslinde do feito, para o fim de apurar a 

existência ou não de nexo de causalidade entre o acidente e o óbito. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.” 

(TJRS – Apelação Cível n. 70080845340 – j.29.5.2019 – DJe 31.5.2019 - 

destaquei). No caso em apreço, segundo atesta a certidão de óbito, o 

menor Hércules Rodrigues Lopes falecera em decorrência de choque 

hemorrágico, politraumatismo, instrumento contundente, não se sabendo, 

com exatidão, o nexo causal entre o acidente o óbito. Assim, dou por 

saneado o processo e determino seja realizada perícia técnica indireta, 

nomeando, para tanto, como perito judicial, o Dr. Flávio Ribeiro de Melo, 

podendo ser encontrado na Avenida das Flores, nº. 843, Sala 43, 4º 

andar, anexo ao consultório do Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá-MT, ou pelos telefones (065) 3025-3063 e 9223-7073 e 

8408-3838, a fim de atestar eventuais sequelas decorrentes de acidente 

de trânsito, bem como a sua quantificação, cabendo às partes, em 15 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico, formular quesitos art. 465, § 1º, CPC, bem como arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, nos termos do inciso I, § 1º, do 

referido dispositivo. Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo 

correspondente e ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos 

no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão. Fixo, desde já, os 

honorários periciais, em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que tal 

quantia vem sendo fixada por este juízo em inúmeros outros casos 

semelhantes a este, devendo ser intimada a parte ré para, no prazo de 15 

dias, depositar o valor. Intime-se o Sr. Perito para indicar o local, dia e 

horário para realização dos trabalhos, intimando-se, após, as partes e 

eventuais assistentes técnicos para comparecimento. Cientifique-se o Sr. 

Perito desta nomeação. Cumpra-se. Intimem-se. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009785-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1000679-47.2018.8.11.0041 Vistos. Cabe anotar, primeiramente, 

que, já no despacho de abertura, houve o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova, sem a interposição de recurso pela requerida, 

de modo que a alegação de impertinência da inversão do ônus probatório 

sustentada na contestação em nada a socorre, por já ter operado a 

preclusão, de modo que à requerida compete produzir prova de que os 

valores lançados nas faturas ora questionadas refletem o efetivo 

consumo nos meses correspondentes. Conforme se infere nos autos, o 

ponto a ser deslindado nesta demanda reside na aferição acerca da 

retidão da cobrança das faturas de consumo de água, cujos valores 

foram considerados exorbitantes pela requerente a partir de agosto de 

2014, impondo-se o deferimento das perícias técnicas pleiteadas pela 

parte ré, no hidrômetro e na residência da autora. Para tanto, nomeio o 

Senhor Bruno Leonel Rossi, engenheiro sanitarista, que poderá ser 

contatado pela empresa MEDIAPE, na av. Isaac Póvoas, 586, sala 1-B, 

Centro-Norte, 78.005340, Cuiabá-MT, contato@mediape.com.br, 65 

33229858, e que deverá ser intimado para que tome ciência acerca da 

nomeação e apresente 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, em 15 dias, arguirem o 

impedimento ou a suspeição do perito, se o caso, bem como para 

indicarem, querendo, seus assistentes técnicos e formularem quesitos. Em 

havendo concordância quanto aos honorários e uma vez superadas as 

providências acima, intime-se 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, e a parte ré para 

efetuar o pagamento, observando-se o disposto no art. 465, § 4º, do CPC. 

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. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. JONES GATTASS 

DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004244-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1000679-47.2018.8.11.0041 Vistos. Cabe anotar, primeiramente, 

que, já no despacho de abertura, houve o deferimento do pedido de 

inversão do ônus da prova, sem a interposição de recurso pela requerida, 

de modo que a alegação de impertinência da inversão do ônus probatório 

sustentada na contestação em nada a socorre, por já ter operado a 

preclusão, de modo que à requerida compete produzir prova de que os 

valores lançados nas faturas ora questionadas refletem o efetivo 

consumo nos meses correspondentes. Conforme se infere nos autos, o 

ponto a ser deslindado nesta demanda reside na aferição acerca da 

retidão da cobrança das faturas de consumo de água, cujos valores 

foram considerados exorbitantes pela requerente a partir de agosto de 

2014, impondo-se o deferimento das perícias técnicas pleiteadas pela 

parte ré, no hidrômetro e na residência da autora. Para tanto, nomeio o 

Senhor Bruno Leonel Rossi, engenheiro sanitarista, que poderá ser 

contatado pela empresa MEDIAPE, na av. Isaac Póvoas, 586, sala 1-B, 

Centro-Norte, 78.005340, Cuiabá-MT, contato@mediape.com.br, 65 

33229858, e que deverá ser intimado para que tome ciência acerca da 

nomeação e apresente 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, em 15 dias, arguirem o 

impedimento ou a suspeição do perito, se o caso, bem como para 

indicarem, querendo, seus assistentes técnicos e formularem quesitos. Em 

havendo concordância quanto aos honorários e uma vez superadas as 

providências acima, intime-se 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, e a parte ré para 

efetuar o pagamento, observando-se o disposto no art. 465, § 4º, do CPC. 

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. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020. JONES GATTASS 
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Vistos ... SILVIO LUIZ BORGES, 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 6.11.2017, sofrendo lesões e, com isso, 

teve gastos com medicamentos. Argumenta que os documentos que 

instruem a inicial comprovam o sinistro, a lesão sofrida, bem como os 

gastos com as despesas médicas no valor total de R$ 21.216,91 (vinte e 

um mil e duzentos e dezesseis reais e noventa e um 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 a indenização não é devida ao 

proprietário inadimplente (art. 17, § 2º, da Resolução CNSP 332/2015) na 

época do acidente, como neste caso, e que inexistem documentos 

comprobatórios de atendimento médico de emergência no dia do acidente, 

não caracterizando, assim, o nexo causal entre a lesão e o sinistro. 

Respeitante ao ressarcimento das Despesas de Assistência Médica e 

Suplementar – DAMS, afirma que não há comprovação dos mencionados 

gastos, ônus que competia à parte autora. Em impugnação à peça de 

defesa a parte autora ratificou totalmente os termos da exordial. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, 

consistentes em 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 parte requerida, a parte autora tentou 

protocolizar administrativamente o pedido, mas foi impedido pelas razões 

expostas na Ata Notarial anexada nos autos 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 135 de 348



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. 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 parte requerida é a que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

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 da parte autora, mostra-se imperiosa a 

inversão dos ônus probatórios, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. No que tange ao argumento da parte ré 

de que a parte autora encontrava-se inadimplente com o seguro DPVAT 

na ocasião do acidente e, que, por isso, não faz jus à indenização, 

cumpre anotar que a indenização pelo seguro obrigatório é devida mesmo 

em caso de inadimplemento do respectivo prêmio e de ser a vítima 

proprietária do veículo causador do acidente, a teor do disposto na Súmula 

257 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização” No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. 

NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO 

DA INDENIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do 

prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda 

que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. 3. Agravo interno não 

provido.” (STJ – AgInt no REsp 1827316/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva – Terceira Turma – j. 16.12.2019 – DJe 19.12.2019 – destaquei). 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA 

DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - 

DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em 

ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito 

(RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 

824712 AgR). Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT 

não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência 

de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza 

da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.” (TJMT – N.U 

1011955-41.2019.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 
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Sebastião Barbosa Farias - Primeira, Primeira Câmara de Direito Privado, 

j.17/12/2019 – DJE 19/12/2019 - destaquei) Como se vê, não obsta o 

recebimento da indenização securitária a falta de pagamento do prêmio 

securitário pelo proprietário que sofre acidente de trânsito, não 

prevalecendo, desse modo, a tese argumentativa da parte ré. Os 

documentos trazidos para os autos demonstram, insofismavelmente, a 

ocorrência do sinistro e as lesões experimentadas pela parte autora, 

assim se conferindo do boletim de ocorrência policial, dos prontuários e 

atestados médicos. Esclarecidos tais fatos, impõe-se a análise do 

apontado direito da parte autora em receber as Despesas de Assistência 

Médica e Suplementares – DAMS, cumprindo esclarecer que, 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 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos 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, a parte ré rechaça a 

pretensão da parte autora com o argumento de que inexistem documentos 

comprobatórios das ventiladas despesas, bem como de prescrições 

médicas correspondentes. Tem-se, entretanto, que razão não lhe assiste 

porquanto a comprovação de despesas de assistência médica e 

suplementares – DAMS -, decorrentes de acidente de trânsito, garante o 

direito à cobertura do seguro DPVAT, mesmo que os documentos 

apresentados resumem-se a notas fiscais elaboradas pelo nosocômio, 

detalhando o tratamento, sendo desnecessária prescrição médica. Neste 

sentido, a jurisprudência: “DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – SEGURO 

OBRIGATÓIRIO (DPVAT_ - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – COBRANÇA – PROCEDÊNCIA EM 

1º GRAI – RECURSO DA SEGURADORA – 1. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO – INOCORRÊNCIA – 

INDENIZAÇÃO QU DEVE SER A MAIS AMPLA POSSÍVEL – 

COMPROVAÇÃO DOS GASTOS POR NOTAS FISCAIS – 3. SENTENÇA 

MANTIDA – 1. Notas fiscais elaboradas pelo nosocômio, detalhando o 

tratamento, são aptas a comprovar as despesas médicas sofridas pelos 

segurados. 2. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios quando 

fixados em patamar que condizem com a natureza da causa, o trabalho 

realizado pelo causídico e o tempo exigido para sua realização.” (TJSC – 

AC 00015471220148240044 – DJe 5.12.2017). “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). REEMBOLSO DE DESPESA DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. ART. 3º, INC. III, LEI 6.194/74. 

NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - 

Os serviços informados na nota fiscal guardam nexo de causalidade com 

a lesão sofrida pelo autor, pois são referentes à fisioterapia ortopédica 

pós-cirúrgica. II - O reembolso de despesas de assistência médica e 

suplementares (DAMS) está condicionado à mera comprovação dos 

gastos realizados para o tratamento das lesões causadas pelo acidente. 

Portanto, a ausência de pedido médico para o tratamento complementar 

por meio de fisioterapia não é condição para o recebimento da indenização 

em comento. III - A possibilidade da compensação de honorários 

advocatícios decorre de expressa previsão do art. 21 do Código de 

Processo Civil de 1973 e já foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

que editou a Súmula nº 306.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0701.15.017805-4/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva , 10ª Câmara 

Cível – j. 7.2.2017 – DJe 17.2.2017 – destaquei e sublinhei). No caso em 

tela, a parte autora trouxe aos autos notas fiscais emitidas pelo hospital, 

detalhando os serviços que, por sinal, são consentâneas com a data do 

sinistro, corroboradas com o conjunto probatório que evidencia o nexo 

causal entre as despesas e o noticiado acidente (Id 18982819), cumprindo 

salientar, ademais, ser da parte ré o ônus da prova em contrário, por força 

do disposto no § 1º, do art. 373, do referido instituto processual civil. Em 

que pese a demonstração de despesas acima do teto previsto em lei, o 

valor a ser reembolsado deverá ser limitado à quantia prevista no inciso III, 

do art. da Lei n. 6.194/74, de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

por Silvio Luiz Borges na Ação de Cobrança de Benefício do Seguro 

Obrigatório em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para o fim de 

condenar a seguradora ao pagamento das Despesas de Assistência 

Médicas e Suplementares – DAMS, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), que deverá ser atualizada monetariamente a partir das 

datas em que foram efetivamente desembolsadas 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, não se 

aplicando, neste caso, as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, 

dado o princípio da causalidade. 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: 1014373-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGLEISON SOARES SANTOS (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 ... AGLEISSON SOARES SANTOS, propôs “Ação de Cobrança de 

Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT, pessoa jurídica de direito 

privado, em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 6.7.2018 sofreu um acidente de trânsito quando trafegava em sua 

motocicleta em via pública, caindo ao solo e provocando lesões 

permanentes em seu membro superior, conforme atestam os inclusos 

documentos. Esclarece que requereu administrativamente o pagamento do 

seguro DPVAT, mas a seguradora só pagou a quantia de R$ 2.531,25 

(dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), não 

adimplindo, assim, o valor total previsto na Lei n. 6.194/74, de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Requer, assim, o processamento 

da ação para, ao final, condenar a parte ré ao pagamento da diferença de 

R$ 10.968,75 (dez mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos). Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

designada audiência de conciliação. A requerida apresentou contestação, 

sustentando, preliminarmente, a alteração do polo passivo para inclusão 

ao polo passivo da Seguradora Líder, a necessidade de adequação do 

valor da causa ao proveito econômico desejado, e, por fim, a carência da 

ação por falta de interesse processual em razão de o prêmio do seguro 

ter sido pago administrativamente. Quanto ao mérito, diz que não proceder 

a pretensão da parte autora porque o valor pago administrativamente 

corresponde exatamente ao grau da lesão sofrida, enfatizando ser do 

autor da ação o ônus da prova de que a lesão é de grau superior ao 

verificado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A peça de defesa foi 

impugnada. A audiência de conciliação resultou inexitosa e o laudo pericial 

juntado aos autos, que concluiu estar a parte autora acometida de lesão 

em ombro esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco 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. Antes, porém, de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela parte requerida, 

o que ora se passa a fazer, assinalando-se, quanto à primeira – alteração 
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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 – adequação do valor da causa ao proveito econômico 

desejado – 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). No que se refere à terceira e 

última preliminar -– carência de ação, em virtude do pagamento 

administrativo da indenização –, cumpre anotar que o recibo de quitação 

outorgado pela parte requerida de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do valor legalmente assegurado, não se traduz em 

renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua 

complementação. Melhor esclarecendo, entendendo a parte autora que o 

pagamento do seguro obrigatório que recebeu na via administrativa não é 

integral, tem interesse processual de postular o recebimento da 

complementação do valor que entende devido, sob pena de ofensa à 

garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – AFASTADA - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - 

COBRANÇA DE DIFERENÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

REJEITADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO JUDICIAL - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e 

da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo 

Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende 

necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento 

daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ 

REsp 1691392/MG). O pagamento administrativo do seguro obrigatório – 

DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação 

do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a 

renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial. Tratando-se de 

invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no 

valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 

6 .194/74/MP 451/08 -  Le i  11.945/09. ”  (TJMT –  N.U 

0006754-90.2016.8.11.0041, , Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara 

de Direito Privado – j. 12.6.2018 – DJe – 15.6.2018 – destaquei). Como se 

observa, objetivando-se o beneficiário a complementação do valor devido 

tido como pago a menor administrativamente, não há que se falar em 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 
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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. No 

caso em estudo, conforme demonstram os documentos anexados aos 

autos, a própria parte requerida reconheceu administrativamente as 

lesões sofridas pela parte requerente, indenizando-a no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

não havendo divergência das partes quanto a esse fato. Contudo, a parte 

autora sustenta que as lesões experimentadas em decorrência do 

acidente, ao contrário do que foi reconhecido pela requerida, comporta o 

pagamento integral do seguro, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), requerendo, desse modo, a condenação da seguradora 

ao pagamento da diferença. 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 

a requerente sofreu um acidente que resultou em fratura em membro 

superior, tendo, por isso, se submetido aos procedimentos médicos 

necessários. A perícia judicial realizada constatou que a parte autora 

sofreu lesão parcial incompleta em seu ombro esquerdo, quantificada em 

75% (setenta e cinco por cento), com o que discorda a parte autora, com 

o fundamento de que o resultado da perícia é totalmente em desacordo 

com a gravidade da lesão sofrida, enfatizando que o resultado foi 

influenciado por médicos indicados pela seguradora líder no ato 

processual. Tem-se, entretanto, que o inconformismo da parte autora não 

há razão de ser porque a perícia realizada em mutirão é laudo válido e 

apto a conduzir a solução do litígio, assim se conferindo do seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA – 

MUTIRÃO – VALIDADE – LESÕES NÃO COMPROVADAS – INDENIZAÇÃO 

– NÃO CONCESSÃO. 1. A perícia efetivada no chamado “mutirão DPVAT”, 

realizada por profissional especializado e imparcial, se mostra válida e 

possui incontestável valor probatório, ao esclarecer todas as questões 

necessárias ao deslinde da demanda. 2. A não comprovação da 

debilidade permanente decorrente de acidente de trânsito inviabiliza a 

concessão da indenização do seguro obrigatório DPVAT.” (TJMG AC 

1028060016505001 – DJe 5.7.2019 - destaquei). Vê-se do exposto, que o 

laudo pericial só poderá ser desconstituído por elementos probatórios 

acerca da imparcialidade do perito judicial, situação não verificada neste 

caso. Logo, inexistindo nos autos elementos aptos a desconstituir a 

perícia médica realizada e verificando-se apenas inconformismo da parte 

com o laudo apresentado, não há que se falar em realização de nova 

prova, até porque a o ato foi realizado sob o crivo do contraditório e do 

devido processo legal. Restando, pois, comprovada a existência de 

incapacidade parcial incompleta em ombro esquerdo, quantificada em 75% 

(setenta e cinco por cento) e não no percentual máximo como pretendido 

pela requerente, impõe-se 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, a perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25%, 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), exatamente o valor pago administrativamente. Assim, não 

há que se falar em direito ao recebimento da diferença pleiteada de R$ 

10.968,75 (dez mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos). Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados 

por Agleisson Soares Santos na Ação de Cobrança proposta em face de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, declarando extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a 

parte autora 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: 1014372-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DE MELO 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:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... EDVAN DE MELO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT em face 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

14.4.2018 sofreu um acidente de trânsito que lhe ocasionou lesões 

permanentes em membro superior e inferior (fratura em braço e perna), 

conforme atestam os inclusos documentos. Esclarece que requereu 

administrativamente o pagamento do seguro DPVAT, mas a seguradora só 

pagou a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), não adimplindo, assim, o valor total previsto na Lei 

n. 6.194/74, de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Requer, assim, 

o processamento da ação para, ao final, condenar a parte ré ao 

pagamento da diferença de R$ 10.968,75 (dez mil, novecentos e sessenta 

e oito reais e setenta e cinco centavos). Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi designada audiência de conciliação. A requerida 

apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, a alteração do 

polo passivo para inclusão ao polo passivo da Seguradora Líder. Quanto 

ao mérito, diz que não proceder a pretensão da parte autora porque o 

valor pago administrativamente corresponde exatamente ao grau da lesão 

sofrida, enfatizando ser do autor da ação o ônus da prova de que a lesão 

é de grau superior ao verificado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A peça 

de defesa foi impugnada. A audiência de conciliação resultou inexitosa e o 

laudo pericial juntado aos autos concluiu que a parte autora foi acometida 

de lesões em cotovelo esquerdo, quantificadas em 75% , bem como em 

lesões em membro inferior esquerdo, também quantificadas em 75%, 

sobre o qual 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. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise da 

preliminar arguida pela parte requerida – alteração do polo passivo para 

inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, o que 

ora se passa a fazer, assinalando-se, que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 
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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. Assim, AFASTO a 

preliminar. 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. 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 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. No 

caso em estudo, conforme demonstram os documentos anexados aos 

autos, a própria parte requerida reconheceu administrativamente as 

lesões sofridas pela parte requerente, indenizando-a no valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

não havendo divergência das partes quanto a esse fato. Contudo, a parte 

autora sustenta que as lesões experimentadas em decorrência do 

acidente, ao contrário do que foi reconhecido pela requerida, comporta o 

pagamento integral do seguro, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), requerendo, desse modo, a condenação da seguradora 

ao pagamento da diferença. 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 

a parte autora sofreu um acidente que resultou em fraturas em cotovelo 

esquerdo e em membro inferior esquerdo, tendo, por isso, se submetido 
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aos procedimentos médicos necessários. A perícia judicial realizada 

constatou que a parte autora sofreu lesão parcial incompleta em seu 

cotovelo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), bem como 

lesão parcial incompleta em membro inferior esquerdo, também 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), com o que concordaram 

as partes. Assim, impõe-se 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, a perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, 

considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25%, do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531, 25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Respeitante à lesão em membro inferior esquerdo, de 

acordo com a referida tabela, a perda anatômica e/ou funcional completa 

de um dos membros inferiores corresponde a 70%. Logo, sendo parcial a 

lesão e, por isso, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), 

revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 70% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), totalizando, assim, 9.618,75 (nove mil, seiscentos e 

dezoito reais e setenta e cinco centavos). Assim, considerando o valor 

pago administrativamente, caberá a parte ré ressarcir a parte autora em 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante 

do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Edivan de Melo de Oliveira na Ação de Cobrança proposta em face de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, a fim de condenar a 

seguradora ao pagamento de 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. 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: 1014825-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RESSEL (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 ... JOÃO RESSEL, 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 19.6.2016 sofreu acidente de 

trânsito, provocando-lhe lesões e, com isso, teve 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$ 1.497,66 (mil, quatrocentos e noventa e sete 

reais e sessenta e seis 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, a necessidade de alteração do polo 

passivo para inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A. Quanto ao mérito, afirma que a ação deverá ser julgada 

improcedente porque as despesas médicas já foram devidamente 

ressarcidas na via administrativa, tendo pago, na ocasião, R$ 1.177,00 

(mil, cento e setenta e sete reais), salientando que não foram 

comprovados todos os gastos tidos com honorários e exames médicos. 

Afirma que a parte autora não trouxe para os autos qualquer documento 

que comprove as despesas com o tratamento, mas apenas relatório 

médico e nota fiscal, que são inservíveis como meio de prova. Em 

impugnação à peça de defesa a parte autora ratificou totalmente 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 da preliminar arguida pela 

requerida de alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora Líder 

do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. Assinale-se, a esse respeito, 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 MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Assim, AFASTO a preliminar. 

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 
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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 autora, 

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 da parte autora, mostra-se imperiosa a 

inversão dos ônus probatórios, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. Os documentos trazidos para os autos 

demonstram, insofismavelmente, a ocorrência do sinistro e as lesões 

experimentadas pela parte autora, assim se conferindo do boletim de 

ocorrência policial, dos prontuários e atestados médicos. Esclarecidos tais 

fatos, impõe-se a análise do apontado direito da parte autora em receber 

as Despesas de Assistência Médica e Suplementares – DAMS, cumprindo 

esclarecer que, 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 indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

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, a parte ré 

rechaça a pretensão da parte autora com o argumento de que inexistem 

documentos comprobatórios das ventiladas despesas, bem como de 

prescrições médicas correspondentes. Tem-se, entretanto, que razão não 

lhe assiste porquanto a comprovação de despesas de assistência médica 

e suplementares – DAMS -, decorrentes de acidente de trânsito, garante o 

direito à cobertura do seguro DPVAT, mesmo que os documentos 

apresentados resumem-se a notas fiscais elaboradas pelo nosocômio, 

detalhando o tratamento, sendo desnecessária prescrição médica. Neste 

sentido, a jurisprudência: “DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – SEGURO 

OBRIGATÓIRIO (DPVAT_ - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – COBRANÇA – PROCEDÊNCIA EM 

1º GRAI – RECURSO DA SEGURADORA – 1. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO – INOCORRÊNCIA – 

INDENIZAÇÃO QU DEVE SER A MAIS AMPLA POSSÍVEL – 

COMPROVAÇÃO DOS GASTOS POR NOTAS FISCAIS – 3. SENTENÇA 

MANTIDA – 1. Notas fiscais elaboradas pelo nosocômio, detalhando o 

tratamento, são aptas a comprovar as despesas médicas sofridas pelos 

segurados. 2. Mantém-se o valor dos honorários advocatícios quando 

fixados em patamar que condizem com a natureza da causa, o trabalho 

realizado pelo causídico e o tempo exigido para sua realização.” (TJSC – 

AC 00015471220148240044 – DJe 5.12.2017). “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). REEMBOLSO DE DESPESA DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. ART. 3º, INC. III, LEI 6.194/74. 

NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I - 

Os serviços informados na nota fiscal guardam nexo de causalidade com 

a lesão sofrida pelo autor, pois são referentes à fisioterapia ortopédica 

pós-cirúrgica. II - O reembolso de despesas de assistência médica e 

suplementares (DAMS) está condicionado à mera comprovação dos 

gastos realizados para o tratamento das lesões causadas pelo acidente. 

Portanto, a ausência de pedido médico para o tratamento complementar 

por meio de fisioterapia não é condição para o recebimento da indenização 

em comento. III - A possibilidade da compensação de honorários 

advocatícios decorre de expressa previsão do art. 21 do Código de 

Processo Civil de 1973 e já foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

que editou a Súmula nº 306.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0701.15.017805-4/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva , 10ª Câmara 

Cível – j. 7.2.2017 – DJe 17.2.2017 – destaquei e sublinhei). No caso em 

tela, a parte autora trouxe aos autos notas fiscais emitidas pelo hospital, 

detalhando os serviços que, por sinal, são consentâneas com a data do 

sinistro, corroboradas com o conjunto probatório que evidencia o nexo 

causal entre as despesas e o noticiado acidente (Id 19320129), cumprindo 

salientar, ademais, ser da parte ré o ônus da prova em contrário, por força 

do disposto no § 1º, do art. 373, do referido instituto processual civil. Os 

referidos documentos comprovam despesa total de R$ 2.674,66 – dois mil, 

seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos, que 

deduzido o valor de R$ 1.177,00 (mil cento e setenta e sete reais) pago 

administrativamente, resulta o valor pleiteado na inicial de 1.497,66 (mil, 

quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), que 

deverá ser ressarcido pela empresa ré. Diante do exposto, julgo 

procedentes os pedidos formulados por João Ressel na Ação de 

Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para o fim de condenar a seguradora ao pagamento 

das Despesas de Assistência Médicas e Suplementares – DAMS, no valor 

de 1.497,66 (mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e seis 

centavos), que deverá ser atualizado monetariamente a partir das datas 

em que foram efetivamente desembolsadas e juros de mora da citação. 
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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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011853-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SANTOS CAVALCANTE (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 ... JACKSON SANTOS CAVALCANTE, 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 25.7.2018 

sofreu um acidente automobilístico que lhe ocasionou lesões em seu 

ombro, clavícula e joelho, incapacitando-o permanentemente para o 

desempenho de suas habituais funções, conforme atesta 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. Pugna pela aplicação 

da teoria da dinamização do ônus da prova, nos termos do § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. 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 parte ré sustenta, preliminarmente, sua 

ilegitimidade, requerendo seja alterado o polo passivo para inclusão da 

empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, da falta 

de interesse de agir, decorrente da ausência de pedido administrativo 

válido, requisito indispensável para o ajuizamento da ação, ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora e, por fim, 

impugnação ao valor da causa. 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 mostra-se incompleto, não narrando 

adequadamente os fatos e que, além do mais, foram anexados 

documentos médicos assinados anteriormente ao acidente, bem como 

retratando atendimento em data anterior ao sinistro, não havendo, assim, 

prova conclusiva de que as lesões decorrentes do sinistro em 25.7.2018. 

Mostra-se contrária à inversão do ônus da prova 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, após 

realização de perícia técnica judicial. Em impugnação à contestação, a 

parte autora ratifica os termos da exordial e pugna pela condenação da 

parte ré como litigante de má-fé. 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 autora em sua estrutura pélvica, 

quantificada em 50% (cinquenta por cento), bem como em membro 

superior esquerdo, também 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 da impugnação ao valor da causa, bem como das 

preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto à 

impugnação ao valor da causa, que, diante da presunção que milita em 

favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º, CPC), compete à parte que 

impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário 

da gratuidade, tendo sido este o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO – 

IMPUGNAÇÃO – REVOGAÇÃO – NÃO CABIMENTO. – 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 (CPC, art. 98) – Havendo impugnação ao 

pedido de gratuidade de justiça, cabe ao impugnante provar que o 

impugnado reúne condições financeiras para arcar com o pagamento de 

custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.” 

(TJMG – AC 10433130257408001 – DJe 26.9.2019 – destaquei). No caso 

em apreço, a parte impugnante apenas se insurge contra o deferimento da 

gratuidade da justiça, mas não anexa nos autos qualquer documento que 

infirmem as provas trazidas com a inicial de que a par te impugnada 

exerce a profissão de motorista e aufere R$ 1.908,23 (mil, novecentos e 

oito reais e vinte e três centavos), ônus que lhe competia. Logo, à míngua 

de prova contrária, mantenho a gratuidade. Quanto à primeira preliminar – 

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. Quanto à segunda 

preliminar – ausência de comprovante de residência em nome da autora – 

cumpre salientar que de acordo com a Súmula 540, do STJ “na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre 

os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do 

réu”. Assim, considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, 

ainda que o comprovante juntado com a inicial esteja em nome de terceiro, 

isso por si só não apresentar qualquer irregularidade, tampouco afasta a 

competência deste juízo para processar o feito. Respeitante à terceira e 
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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 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 

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 ré, a 

parte autora 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 144 de 348



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 boletim de 

ocorrência elaborado pela autoridade policial mostra-se incompleto, 

assinale-se 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, sendo, portanto, desprezível o fato de 

o referido documento apresentar-se sem as informações devidas. Os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial, em laudos e prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela 

parte ré, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela 

parte autora no acidente ocorrido no dia 25.7.2018, cumprindo ressaltar 

quanto a alegada assinatura do documento médico em data anterior ao 

acidente (23.7.2018 – p. 96), bem como documento retratando atendimento 

em data anterior ao sinistro (p. 97), que tais datas foram mencionadas 

equivocadamente, isso se aferindo dos demais documentos médicos e 

outros elementos de prova trazidos para o processo. Ademais, a perícia 

judicial realizada constatou a existência de lesões em estrutura pélvica, 

quantificada em 50%, bem como em membro superior esquerdo, também 

quantificada em 50% (Id 25442209). 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 ocorrido no dia 25.7.2018, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, lesões de órgãos e estruturas 

crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos etc... 

corresponde a 100% (cem 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 100% de 50% do 

valor total da cobertura, que resulta em R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos 

e cinquenta reais). Quanto à lesão em membro superior esquerdo, de 

acordo com a referida tabela, a perda anatômica e/ou funcional completa 

de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos, corresponde a 

70% (setenta por cento). Logo, considerando que as lesões são parciais 

e, portanto, quantificadas em 50% (cinquenta por cento), revela-se justa a 

fixação de 70% de 50% do valor total da cobertura, no importe de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), totalizando, assim, 

R$ 11.475,00 (onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). 

Ressalte-se, por fim, quanto ao pleito de condenação da parte ré 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, a seguradora, em 

sua peça de defesa, apesar de reconhecer a protocolização do 

requerimento administrativo, diz que o processo não foi decidido porque 

não foram juntados os documentos indispensáveis ao pagamento do 

seguro. Vê-se, do exposto, que a empresa requerida não negou a 

protocolização do pedido administrativo, apenas esclareceu que tal pedido 

não chegou a ser processado por ausência dos documentos necessários 

exigidos para a regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, 

assim, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de 

Processo Civil, até porque 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 empresa 

requerida reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que 

o pleito só não se consolidou por conta da ausência de documentos 

essenciais. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por 

Jackson Santos Cavalcante na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-lo 

ao pagamento do valor de 11.475,00 (onze mil, quatrocentos e setenta e 

cinco reais), que corresponde, respectivamente, aos percentuais de 50% 

e 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 10% (dez 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 
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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: 1030093-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA FILHO (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 ... FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA FILHO, 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, alegando ter sofrido acidente de trânsito ocorrido 

no dia 09/07/2018 causando-lhe lesões que resultaram em invalidez 

permanente em membro superior conforme documentação médica 

acostada, respaldando, assim, o pleito, à indenização prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Pugna pela aplicação 

da teoria da dinamização do ônus da prova, nos termos do § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. Requer o processamento da ação para, 

ao final, condenar a parte ré 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 parte ré. 

Em contestação, a parte ré 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, devendo o 

processo ser julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, a parte ré alega que a motocicleta do 

casuístico não tem placa, isto é, não possui licenciamento, 

consequentemente, afirma que o pagamento do premio do Seguro DPVAT 

não é obrigatório, descaracterizando, assim, a cobertura do sinistro. 

Apontou que o boletim de ocorrência apresentado não pode ser tido como 

prova do casuístico, tendo em vista que fora lavrado de forma unilateral, 

vez que consta como comunicante a parte autora, bem como aponta que o 

devido documento deve ser lavrado por autoridade competente na data do 

fato. Argumenta ainda 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. Mostra-se contrária à inversão do ônus da prova, enfatizando ser 

da parte autora tal incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC. 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 da 

parte autora, diagnosticada com lesão em membro superior direito, 

quantificada em 25% (vinte e cinco 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. Quanto à segunda 

preliminar – ausência de interesse de agir por ausência de requerimento 

administrativo –, cumpre registrar 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 ré, a 

parte autora tentou protocolizar administrativamente o pedido, entretanto 

teve seu pedido negado pela falta de documentos exigidos pela lei 

6.194/74 e, ademais, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar 

analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT, a modulação 
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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 da parte autora ter tentado dar entrada no requerimento 

administrativo, foi contestado o pleito pela parte ré, não havendo, desse 

modo, que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por 

ausência 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 da parte 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. No que tange ao argumento da parte ré de que o veículo do 

casuístico conduzido pela parte autora estava sem placa e, 

consequentemente, inadimplente com o seguro DPVAT na ocasião do 

acidente, descaracterizando, assim, a indenização pleiteada, cumpre 

anotar que a cobertura do seguro obrigatório é devida mesmo em caso de 

inadimplemento do respectivo prêmio e de ser a vítima proprietária do 

veículo causador do acidente, a teor do disposto na Súmula 257 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização” No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. 

NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO 

DA INDENIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do 

prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda 

que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. 3. Agravo interno não 
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provido.” (STJ – AgInt no REsp 1827316/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva – Terceira Turma – j. 16.12.2019 – DJe 19.12.2019 – destaquei). 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA 

DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - 

DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em 

ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito 

(RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 

824712 AgR). Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT 

não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência 

de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza 

da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.” (TJMT – N.U 

1011955-41.2019.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Sebastião Barbosa Farias - Primeira Câmara de Direito Privado, 

j.17.12.2019 – DJE 19.12.2019 - destaquei). Como se vê, não obsta o 

recebimento da indenização securitária a falta de pagamento do prêmio 

securitário pelo proprietário que sofre acidente de trânsito, não 

prevalecendo, desse modo, a tese argumentativa da parte ré. Os 

documentos trazidos para os autos demonstram, insofismavelmente, a 

ocorrência do sinistro e as lesões experimentadas pela parte autora, 

assim se conferindo do boletim de ocorrência policial, dos prontuários e 

atestados médicos. Em atenção ao argumento da requerida acerca do 

boletim de ocorrência lavrado unilateralmente pela parte autora, 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 a parte autora 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 

documento 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, em laudos e prontuários 

médicos, ao contrário do afirmado pela ré, demonstram, à saciedade, a 

ocorrência dos danos sofridos pela parte autora no acidente ocorrido no 

dia 9.7.2018, cumprindo ressaltar que a perícia judicial realizada constatou 

a existência de lesões em membro superior direito, quantificadas em 25% 

(vinte e cinco por cento), não merecendo acolhida, por isso, o argumento 

da ré de ausência de nexo causal. 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, 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% (setenta 

por cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela são 

parciais e, por isso, quantificadas em 25% (vinte e cinco por cento), 

revela-se justa e adequada a fixação de 70% de 25% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 2.362,50 (Dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os 

pedidos formulados por Francisco de Assis Miranda Filho na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT em face de Porto Seguro Companhia 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), que 

corresponde ao percentual de 17,5% 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 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 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: 1000113-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DIOGENES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... ALBERTO DIOGENES DE SOUZA, 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 28.11.2017 sofreu um acidente 

envolvendo um carro e a motocicleta, provocando-lhe lesões que o 

incapacitaram permanentemente para o exercício de suas funções 

habituais, conforme inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à 
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indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007. Pugna pela aplicação da teoria da distribuição dinâmica do 

ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) para que a requerida custeie as 

despesas decorrentes da realização da perícia judicial a ser determinada 

pelo juízo. Requer o processamento da ação para, ao final, condenar a ré 

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 ré, em contestação, 

argui, em preliminar, a alteração do polo passivo para que conste como 

representante processual a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S/A, bem como carência de ação por falta de interesse de agir 

decorrente da ausência de requerimento administrativo, uma vez que não 

foram apresentados os documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro. Argui, também em preliminar, a ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvido válido e regular do processo, tendo em 

vista que a inicial veio instruída com comprovante de residência em nome 

de terceiro unicamente para fixação de foro, requerendo a regularização 

do impasse, sob pena de extinção do feito, nos moldes do parágrafo único 

do art. 321 do CPC. Quanto ao mérito, afirma a inexistência de invalidez 

permanente da parte autora, visto que sofreu acidente anterior datado de 

31/03/2011, no qual apontou invalidez parcial no membro inferior esquerdo 

em 75% recebendo a quantia de R$ 8.319,86, bem como a impossibilidade 

de inversão do ônus da prova. Afirma que os documentos carreados para 

o processo são insuficientes para demonstrar a ocorrência do sinistro 

porque emitidos por médico alheio ao quadro do órgão oficial, enfatizando 

que, de acordo com o art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é imprescindível a 

realização de perícia pelo Instituto Médico Legal (IML). Tacha de inservível 

o boletim de ocorrência policial porque elaborado unilateralmente e, mesmo 

assim, depois do sinistro e por informações de terceiros. 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. Mostra-se 

contrária à pretendida inversão do ônus da prova por não se aplicar neste 

caso as normas consumeristas. No que se refere à atualização monetária, 

requer seja observada a data do ajuizamento da demanda, nos moldes 

previstos na Súmula 426 e 580 do STJ, bem como nos art. 389, 394 até 

398, todos do Código Civil, além do § 7º, do art. 5º, da Lei n. 6.194/74. 

Requer que o juízo se manifeste expressamente, para fins de 

prequestionamento, as normas do inciso LV, do art. 5º, da CF, e do art. 3º, 

II, e art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74. 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 autora, diagnosticada 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. Em despacho saneador foram afastadas as preliminares, bem 

como deferido o pedido da parte ré de nova realização de nova perícia 

judicial, o que foi feito, constatando-se que a parte autora está acometida 

de lesão em pé esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por cento), 

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, cumprindo esclarecer que as preliminares já foram 

enfrentadas por ocasião do despacho saneador. 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 ré é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

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 
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técnica da parte 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 que foi feito posterior ao acidente, 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 a parte autora 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 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 

ocorrido no dia 28/11/2017, cumprindo ressaltar que a segunda perícia 

judicial realizada constatou a existência de lesão em pé esquerdo, 

quantificada em 50% (cinquenta por cento). Portanto, estando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os prontuários médicos, que a invalidez parcial do 

autor decorre de acidente de trânsito ocorrido no dia 28/11/2017, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos pés, corresponde a 50% (cinquenta por cento). Logo, 

considerando que 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 50% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). Diante do exposto, 

julgo procedentes os pedidos formulados por Alberto Diogenes de Souza 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-lo ao pagamento do R$ 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais), que corresponde ao percentual de 25% 

do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-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 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: 1044133-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARCIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... REGINA MÁRCIA DE OLIVEIRA, qualificada 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 27.10.2018 sofreu 

um acidente de trânsito que lhe ocasionou fraturas de tíbia e tornozelo que 

lhe incapacitaram permanentemente para o exercício de suas funções 

habituais, 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, falta de interesse processual decorrente da ausência de 

requerimento administrativo e, por fim, inépcia da inicial por ausência do 

boletim de ocorrência policial. 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 a 

ausência do boletim de ocorrência policial e a cobertura do veículo 

envolvido no sinistro. 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 autora, diagnosticada com lesão em membro 

inferior direito, quantificada em 50%, e em membro inferior esquerdo 

também quantificada em 50%. Em impugnação à peça de defesa, a parte 

autora ratificou os termos da exordial. Ambas as partes concordaram com 

o laudo pericial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 
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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. Quanto 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, ao contrário do afirmado pela ré, o autor 

anexou aos autos cópia do requerimento administrativo de benefício do 

seguro obrigatório, que pende de decisão por suposta ausência dos 

documentos indispensáveis 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 sido contestada a ação, a 

falta de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Respeitante à terceira e última preliminar – ausência do boletim de 

ocorrência policial, cumpre salientar que a juntada de tal documento não é 

indispensável quando a inicial tiver instruída com outros documentos que 

demonstram a ocorrência do sinistro e as lesões sofridas 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 

– destaquei). Assim, tendo sido anexado nos autos vários outros 

documentos médicos atestando os fatos noticiados na peça primeira, não 

há que se falar em imprescindibilidade de tal documento. 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 
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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. Em atenção ao argumento da parte ré de que não foi 

juntado nos autos o boletim de ocorrência policial, tido como indispensável 

para comprovação do nexo causal entre o sinistro e as lesões, 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 a parte autora se submeteu a 

atendimentos médicos exatamente no dia do sinistro, constatando-se as 

lesões sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de tal tese 

argumentativa. Quando ao argumento de que não restou identificada a 

placa, tampouco a cobertura do seguro para o veículo sinistrado, 

ressalte-se que tal fato é irrelevante porque a indenização pelo seguro 

obrigatório é devida mesmo em caso de inadimplemento do respectivo 

prêmio e de ser a vítima proprietária do veículo causador do acidente, a 

teor do disposto na Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” No mesmo sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. 1. Recurso especial 

interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo 

Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a 

falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de 

indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do 

acidente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no REsp 

1827316/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Terceira Turma – j. 

16.12.2019 – DJe 19.12.2019 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO 

PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 

257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio 

requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF 

e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de 

cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR). Falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do 

pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo 

vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização 

securitária e não inviabiliza o pagamento.” (TJMT – N.U 

1011955-41.2019.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Sebastião Barbosa Farias - Primeira, Primeira Câmara de Direito Privado, 

j.17/12/2019 – DJE 19/12/2019 - destaquei) Como se vê, não obsta o 

recebimento da indenização securitária a falta de demonstração do 

pagamento do prêmio securitário pelo proprietário que sofre acidente de 

trânsito, bem como a ausência de identificação da placa do veículo, não 

prevalecendo, desse modo, a tese argumentativa da parte 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 pela parte 

autora, o que foi constatado por perícia judicial, diagnosticando a 

existência de lesões em membro inferior direito, bem como em membro 
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inferior esquerdo, ambas quantificadas, respectivamente, em 50% 

(cinquenta por cento – Id 20296534).. 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 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 – fratura ossos perna esquerda), 

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). Respeitante à lesão em membro inferior (fratura em tornozelo 

direito), a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho e tornozelo, 

corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, tendo em vista que as 

lesões são parciais e, portanto, quantificadas em 50% (cinquenta por 

cento), mostra-se justa e adequada e 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), no total de R$ 6.412,25 (seis mil, 

quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos). Diante do exposto, 

julgo procedentes os pedidos formulados por Regina Márcia de Oliveira na 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro 

Cia d Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

6.412,25 (seis mil, quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos), 

que corresponde, respectivamente, aos percentuais, de 35% 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 também ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 

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 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: 1015878-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... MELQUÍADES DA SILVA, 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, sofreu um acidente automobilístico no 

dia 27.3.2019 que lhe ocasionou lesões permanentes, 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. Pugna pela aplicação 

da teoria da dinamização do ônus da aprova (art. 373, § 1º, CPC). 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 impugna a gratuidade deferida, bem como, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da empresa 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, ausência de 

comprovante em nome da parte autora. 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 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. 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 da parte autora, diagnosticada com lesão em tornozelo 

esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por cento). 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. 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 da impugnação à 

gratuidade da justiça, bem como das preliminares arguidas na peça de 

defesa. Assinale-se, quanto à impugnação à gratuidade da justiça, que, 

diante da presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 

3º, CPC), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da 

capacidade financeira do beneficiário da gratuidade, tendo sido este o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO – IMPUGNAÇÃO – 

REVOGAÇÃO – NÃO CABIMENTO. – 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 (CPC, art. 98) – Havendo impugnação ao pedido de 

gratuidade de justiça, cabe ao impugnante provar que o impugnado reúne 

condições financeiras para arcar com o pagamento de custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.” (TJMG – 

AC 10433130257408001 – DJe 26.9.2019 – destaquei). No caso em 

apreço, a parte impugnante apenas se insurge contra o deferimento da 

gratuidade da justiça, mas não anexa nos autos qualquer documento que 

infirmem as provas trazidas com a inicial, ônus que lhe competia. Logo, à 

míngua de prova contrária, mantenho a gratuidade nos moldes deferidos. 

Assinale-se, quanto à primeira preliminar – 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 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 
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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. Quanto à segunda e última preliminar – 

ausência de comprovante de endereço em nome da autora – cumpre 

salientar que o referido documento não constitui requisito indispensável à 

propositura da ação e não há previsão no art. 319 do CPC, caindo por 

terra, assim, a pretensão. 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, 

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. Assinale-se também que o boletim de ocorrência policial, 

bem como o laudo médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, não 

são imprescindíveis para o ajuizamento da ação, assim se conferindo dos 

arestos a seguir transcritos: “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). “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 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. 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 

ocorrido no dia 27.3.2019, cumprindo ressaltar que a perícia judicial 

realizada constatou a existência de lesões em tornozelo esquerdo, 
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quantificadas 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 ocorrido no dia 27.3.2019, 

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 50% (cinquenta por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 70% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos 

formulados por Melquíades 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 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 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 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016896-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RYHAN JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VARDMIR PEIXOTO PINTO OAB - 002.206.381-10 (REPRESENTANTE)

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... RYHAN JUNIOR DA SILVA PINTO, 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 2.11.2018, quando trafegava 

na garupa da motocicleta que era pilotada por seu genitor, sofreu um 

acidente e caiu ao solo, lesionando seu membro superior esquerdo. 

Esclarece que as lesões o incapacitaram para as ocupações habituais, 

devendo, por isso, ser indenizado na forma disposta na Lei n. 6.194/74, 

com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Pugna pela aplicação da teoria 

da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) para que a 

requerida custeie as despesas decorrentes da realização da perícia 

judicial a ser determinada pelo juízo. Requer o processamento da ação 

para, ao final, após realização da perícia para apuração do grau de 

incapacidade, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT correspondente. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa e, no referido ato processual, anexado o 

laudo pericial, que atestou a incapacidade parcial permanente na no punho 

esquerdo da parte autora, quantificada em 75% (setenta e cinco pro 

cento). A requerida, em contestação, argui, em preliminar, a alteração do 

polo passivo para que conste como representante processual a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como 

carência de ação por falta de interesse de agir decorrente da ausência de 

requerimento administrativo. Quanto ao mérito, afirma que os documentos 

carreados para o processo são insuficientes para demonstrar a 

ocorrência do sinistro porque emitidos por médico alheio ao quadro do 

órgão oficial, enfatizando que, de acordo com o art. 5º, § 5º, da Lei n. 

6.194/74, é imprescindível a realização de perícia pelo Instituto Médico 

Legal (IML). Insurge-se também contra o boletim de ocorrência policial por 

ter sido lavrado unilateralmente dias após o sinistro e por informações 

prestadas por terceiros. Diz que, caso seja julgado procedente o pleito, 

que a condenação ocorra com base no grau da lesão a ser aferida por 

perícia judicial. Mostra-se contrária à inversão do ônus da prova (§ 3º, do 

art. 373 do CPC). 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 contestação. 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 parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda – 

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 
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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). Contudo, 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, houve contestação à ação, 

não havendo, desse modo, que 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 neste caso 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 
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hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

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 parte 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 

parte ré 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 parte autora se submeteu a 

atendimento médico exatamente no dia do sinistro anunciado no referido 

boletim de ocorrência, sendo oportuno esclarecer também que a lei não 

exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente 

de trânsito. No que tange ao argumento da parte ré de que para 

indenização do sinistro é indispensável a realização de perícia pelo 

Instituto Médico Legal (IML), assinale-se que, ao contrário do que se 

afirma, o referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento da 

ação, uma vez que é exclusivo para o caso de indenização administrativa. 

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a realização do 

laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da 

Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na esfera 

administrativa, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Nesses termos, 

não há que se falar em imprescindibilidade do laudo do Instituto Médico 

Legal. No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos, 

sobretudo os laudos e atendimentos médicos, que demonstram que o 

requerente se submeteu a atendimento médico exatamente no dia do 

sinistro anunciado no boletim de ocorrência, caracterizando, assim, o nexo 

causal entre o sinistro e as lesões sofridas, estas confirmadas por perícia 

judicial, inferindo-se do referido laudo que a parte autora foi diagnosticada 

como tendo sofrido lesões em punho esquerdo, quantificadas em 50% 

(cinquenta por cento – Id 25290784). Nesse contexto, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial 

permanente 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 a lesão no caso em tela é parcial e, por 

isso, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25%, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil 

e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Ryhan Junior da 

Silva Pinto na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento de 

R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), que corresponde 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 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: 1021491-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA JORGE PREGUICA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... LUCIANA JORGE PREGUIÇA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT” em face 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

24.11.2018 sofreu um acidente de trânsito que lhe ocasionou lesão 

permanente em membro inferior, conforme atestam os inclusos 

documentos. Esclarece que requereu administrativamente o pagamento do 

seguro DPVAT, mas a seguradora só lhe pagou a quantia de R$ 1.687,50 

(mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavo), não 

adimplindo, assim, o valor total previsto na Lei n. 6.194/74, de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Requer, assim, o processamento 

da ação para, ao final, condenar a parte ré ao pagamento da diferença de 

R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi designada 

audiência de conciliação. Em contestação a parte ré argui, em preliminar, a 

incompetência territorial, argumentando que a parte autora reside em 
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Sinop/MT, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, nos 

termos do parágrafo único do art. 53 do CPC, impugnação à gratuidade da 

justiça, a ilegitimidade passiva com inclusão no polo passivo da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e, por fim, 

ausência de comprovante de endereço em nome da autora. Quanto ao 

mérito, diz que não proceder a pretensão da parte autora porque o valor 

pago administrativamente corresponde exatamente ao grau da lesão 

sofrida, enfatizando ser da autora o ônus da prova, nos termos do art. 

373, I, CPC. A peça de defesa foi impugnada. A audiência de conciliação 

resultou inexitosa e o laudo pericial juntado aos autos, que concluiu estar 

a parte autora acometida de lesão em membro inferior esquerdo, 

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 do enfrentamento das 

liminares, a análise da impugnação à gratuidade da justiça, o que ora se 

passa a fazer, assinalando-se que, diante da presunção que milita em 

favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º, CPC), compete à parte que 

impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário 

da gratuidade, tendo sido este o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO – 

IMPUGNAÇÃO – REVOGAÇÃO – NÃO CABIMENTO. – 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 (CPC, art. 98) – Havendo impugnação ao 

pedido de gratuidade de justiça, cabe ao impugnante provar que o 

impugnado reúne condições financeiras para arcar com o pagamento de 

custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.” 

(TJMG – AC 10433130257408001 – DJe 26.9.2019 – destaquei). No caso 

em apreço, a parte impugnante apenas se insurge contra o deferimento da 

gratuidade da justiça, mas não anexa nos autos qualquer documento que 

infirmem as provas trazidas com a inicial, ônus que lhe competia. Logo, à 

míngua de prova contrária, mantenho a gratuidade nos moldes deferidos. 

Quanto à primeira preliminar de – incompetência territorial –, observa-se 

que os documentos trazidos com a inicial demonstram que a parte autora 

reside na Travessa Delniro, s/n, bairro Alto da Glória, em Sinop-MT, o que 

levaria ao reconhecimento da incompetência deste juízo. Contudo, a teor 

do disposto nos arts. 46 e 53, V, ambos do Código de Processo Civil, bem 

como na Súmula 540 do STJ, na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT, pode o autor ajuizara ação no foro de seu domicílio, no 

local do acidente ou na sede da seguradora. A jurisprudência é neste 

sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - TRÍPLICE OPÇÃO DE 

FORO - DECLARAÇÃO OFICIOSA DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA - 

IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO - ELEIÇÃO DE FORO ALEATÓRIA - 

RESPALDO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA - DECISÃO QUE 

DECLINA DA COMPETÊNCIA - MANUTENÇÃO - Na ação de cobrança do 

seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do 

seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. (Súmula 

540, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015); - Nas 

ações de cobrança de seguro DPVAT, deve ser afastada a vedação à 

declaração oficiosa da incompetência relativa de natureza territorial (arts. 

65 e 337, §5º, CPC/2015 e Súmula nº 33, STJ), nas hipóteses em que a 

eleição de foro procedida pelo autor se mostrar aleatória, vale dizer, sem 

nenhum respaldo nas opções ofertadas pela legislação processual.” 

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.110939-6/000 – Rel. Des. 

Domingos Coelho – 12ª Câmara Cível, j. 13.11.2019 – DJe 18.11.2019 – 

destaquei). Logo, tendo a vítima de acidente de trânsito tríplice opção para 

o ajuizamento da ação e, levando-se em conta que preferiu o local de 

domicílio da seguradora, não há que se falar em incompetência territorial. 

Respeitante à segunda preliminar - ausência de comprovante de endereço 

em nome da parte autora – saliente-se não estar com a razão a parte ré, 

uma vez que, apesar de o boleto de água estar registrado em nome de 

terceira pessoa, resta claro nos autos, mais precisamente na procuração 

outorgada ao advogado e na declaração de hipossuficiência que a parte 

autora reside na Comarca de Sinop-MT, tanto que foi arguida pela 

seguradora a incompetência territorial, conforme já exposto acima. No que 

se refere à terceira e última preliminar – alteração do polo passivo para 

inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, cumpre 

anotar que tal pretensão também 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. 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 
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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 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. No 

caso em estudo, conforme demonstram os documentos anexados aos 

autos, a própria parte requerida reconheceu administrativamente as 

lesões sofridas pela parte requerente, indenizando-a no valor de R$ 

1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), não 

havendo divergência das partes quanto a esse fato. Contudo, a parte 

autora sustenta que as lesões experimentadas em decorrência do 

acidente, ao contrário do que foi reconhecido pela requerida, comporta o 

pagamento integral do seguro, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), requerendo, desse modo, a condenação da seguradora 

ao pagamento da diferença. Havendo, como se vê, reconhecimento 

administrativo do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela 

parte autora, 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 

a parte autora sofreu um acidente que resultou em fratura em membro 

inferior esquerdo, tendo, por isso, se submetido aos procedimentos 

médicos necessários. A perícia judicial realizada constatou que a parte 

autora sofreu lesão parcial incompleta em membro inferior esquerdo, 

quantificada em 50% (cinquenta por cento). A jurisprudência tem firmado o 

entendimento de que a perícia realizada em mutirão é laudo válido e apto a 

conduzir a solução do litígio, assim se conferindo do seguinte aresto: 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA – 

MUTIRÃO – VALIDADE – LESÕES NÃO COMPROVADAS – INDENIZAÇÃO 

– NÃO CONCESSÃO. 1. A perícia efetivada no chamado “mutirão DPVAT”, 

realizada por profissional especializado e imparcial, se mostra válida e 

possui incontestável valor probatório, ao esclarecer todas as questões 

necessárias ao deslinde da demanda. 2. A não comprovação da 

debilidade permanente decorrente de acidente de trânsito inviabiliza a 

concessão da indenização do seguro obrigatório DPVAT.” (TJMG AC 

1028060016505001 – DJe 5.7.2019 - destaquei). Vê-se do exposto, que o 

laudo pericial só poderá ser desconstituído por elementos probatórios 

acerca da imparcialidade do perito judicial, situação não verificada neste 

caso. Restando, pois, comprovada a existência de incapacidade parcial 

incompleta em membro inferior esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta 

por cento) e não no percentual máximo como pretendido pela parte autora, 

impõe-se 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, a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores, correspondente 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 70% de 50%, do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

exatamente o valor pago administrativamente. Assim, não há que se falar 

em direito ao recebimento da diferença pleiteada de R$ 11.812,50 (onze 

mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Diante do exposto, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por Luciana Jorge 

Preguiça na Ação de Cobrança proposta em face de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros, para condená-la ao pagamento do valor de 

4.725,00 (quatro mil, 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 também a parte ré ao pagamento das 

custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados 

em 20% (vinte por cento) sobre o 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, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do parágrafo único do art. 86 do 

CPC, dado o princípio da causalidade. 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: 1010858-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. D. V. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

MARLUCE VIEIRA DE MENEZ OAB - 901.231.071-72 (REPRESENTANTE)

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, BRENDA DALILA VIEIRA LIMA, menor, representada por sua 

genitora Marluce Vieira de Menez, ambas qualificadas 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 08.6.2018 sofreu um acidente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 159 de 348



de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

conforme atestam os documentos anexados aos autos. Argumenta que as 

lesões sofridas no acidente afetaram o seu tornozelo direito e sua face, 

tornando-lhe incapaz e pede o processamento da ação para, ao final, ver 

a requerida condenada ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

correspondente. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20%. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 25% (Id. 

22964049). Em contestação, a requerida, em preliminar, pede a inclusão 

da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a readequação do 

valor da causa, conforme proveito econômico perseguido. Quanto ao 

mérito, diz que a parte demandante não comprova a alegada invalidez e, 

em caso de procedência do pleito, a condenação deverá ocorrer após 

essa comprovação, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos 

de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio 

do Seguro DPVAT ao polo passivo, bem como o acolhimento das 

preliminares arguidas e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. Em impugnação à contestação, a parte autora reitera os termos da 

inicial. 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 retificação do valor da causa e 

na inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide. No que tange ao 

valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, como bem argumenta a parte autora, o montante 

atribuído foi de “até” R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que é 

correto, visto que a quantificação da lesão e, consequentemente, o valor 

da indenização/proveito econômico só serão estabelecidos mediante 

realização de perícia médica, no decorrer da instrução processual, sendo 

correta a fixação do valor da causa em até o teto máximo da indenização, 

nos termos da Lei n. 6.194/74. Quanto ao segundo ponto, impõe-se 

esclarecer não ser possível a alteração polo passivo para inclusão da 

Seguradora Líder, 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. Por 

essas razões, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto ao argumento da parte requerente acerca da inversão do ônus da 

prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se 

aplica aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 160 de 348



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 requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente 

decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticado com lesão no pé direito, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada no Id 22964049, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. 

Desse modo, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte demandante decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

pé direito, quantificada em 25%, assim se inferindo do laudo médico já 

mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés corresponde a 50%, 

logo, considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

50%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Brenda Dalila Vieira 

Lima, representada por sua genitora Marluce Vieira de Menez na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(um 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, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais), nos termos do § 8º, do art. 85 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 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039066-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... ANTONIO FRANCISCO BEZERRA, 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, sofreu um acidente 

automobilístico no dia 12.8.2018 que lhe ocasionou lesões permanentes, 

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. Pugna pela aplicação da teoria da dinamização do ônus da 

aprova (art. 373, § 1º, CPC). 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, argui, em preliminar, a necessidade de 

alteração do polo passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem como inépcia da inicial por 

ausência de boletim de ocorrência policial. 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. Afirma não se 

aplicar aqui as normas consumeristas e que cabe a parte autora o ônus 

da prova 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, bem como requereu a condenação da parte ré como 

litigante de má-fé, uma vez que alega inexistência de requerimento 

administrado mesmo existindo tal prova nos autos, 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 autora, 

diagnosticada com lesão no 5º dedo da mão, quantificada em 75% 

(setenta e cinco 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, analisar as 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. 
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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 e 

última preliminar – inépcia da petição inicial por ausência de boletim de 

ocorrência policial – cumpre salientar que o referido documento não é 

imprescindível para o ajuizamento da ação, assim se conferindo do aresto 

a seguir transcrito: “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, apesar de não ser condição para o 

ajuizamento da ação a juntada de boletim de ocorrência policial, ao 

contrário do afirmado, tal documento foi anexado nos autos (Id 16424010), 

e, além do mais, outros documentos também foram anexados 

demonstrando que a parte autora se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no boletim de ocorrência, 

constatando-se as lesões sofridas. 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 autora, 

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 parte 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. Os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial, em certidão de 

ocorrência emitido pelo SAMU, em laudos e prontuários médicos, ao 

contrário do afirmado pela ré, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos 

danos sofridos pela parte autora no acidente ocorrido no dia 12.9.2018, 

cumprindo ressaltar que a perícia judicial realizada constatou a existência 

de lesões no 5º dedo da mão, quantificadas em 75% (setenta e cinco por 

cento – Id 20362329). 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 anatômica e/ou 
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funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão, 

corresponde a 10% (dez 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 25% do 

valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.012,50 (mil e doze reais e 

cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos 

formulados por Antonio Francisco Bezerra 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 1.012,50 (mil e doze 

reais e cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 7,5% 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 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. 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: 1008294-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

D. J. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, DANILO JUNIO DA SILVA, menor, representado por sua genitora 

Ivone Barros da Silva, ambos qualificados 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 22.9.2017 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. 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. 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. Quanto ao mérito, assevera que a parte 

autora não comprova o seu direito indenizatório, 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 da preliminar arguida pela requerida, consistente na 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide. 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. Rejeito, portanto, a 

preliminar. 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, 
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assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte requerente, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente 

decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticado com sequelas no seu ombro direito, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%. Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do seu 

ombro direito, 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). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora 

extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez 

ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em 

sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante ao argumento de 

que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé por negado 

o recebimento do pedido administrativo. Contudo, cumpre ressaltar que, de 

acordo com a jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). No caso dos autos, nenhuma das hipóteses ficou 

demonstrada. Assim, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à parte 

adversa durante a instrução, tanto que a ação foi julgada procedente, não 
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há que se falar em litigância de má-fé. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

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 procedentes os pedidos formulados por Danilo Junio da 

Silva, representado por sua genitora Ivone Barros da Silva na Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno, ainda, a requerida, ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 

R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do § 8º, do art. 85 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 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: 1002389-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADENILTON DA SILVA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, JOSÉ ADENILTON DA SILVA CARVALHO, 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 3.12.2017 

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, devendo a mora contar 

a partir da data do protocolo administrativo. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura do pé, 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. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 

20% sobre o valor da causa, caso o direito reconhecido não ultrapasse a 

metade do máximo indenizável ou, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Ao 

final, para fins de prequestionamento em caso de indeferimento da justiça 

gratuita, seja consignada violação ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, 

da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de comprovação 

da formalização e negativa ao pedido administrativo, bem como a inépcia 

da inicial, em razão da ausência dos documentos necessários à 

propositura da ação, 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 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e 

extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna 

pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, no percentual de 50%. Em 

impugnação à contestação, a parte demandante 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 laudo 

pericial. As preliminares foram afastadas em despacho saneador. 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 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 
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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 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 pé direito, 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 da 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, 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 pé direito, quantificada em 50%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 

corresponde a 50%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 50%, do valor total da cobertura para cada uma delas, 

que resulta em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora 

extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez 

ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em 

sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter 

falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo administrativo, 

mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do exaurimento da via 

administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial veio instruída com 

documento que demonstra a protocolização de requerimento 

administrativo. Contudo, a seguradora, em sua peça de defesa, apesar de 

reconhecer a protocolização do requerimento administrativo, diz que tal 

pedido não consta no site da empresa por não ter cumprido as exigências 

da seguradora para a juntada dos documentos necessários. Vê-se, do 

exposto, que a empresa requerida não negou a protocolização do pedido 

administrativo, apenas esclareceu que tal pedido não chegou a ser 

processado por ausência dos documentos necessários exigidos para a 

regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma 

das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, até 

porque 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 empresa requerida 

reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só 

não se consolidou por conta da ausência de documentos essenciais. 

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. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pela autora, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por José Adenilton da Silva 

Carvalho na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta 

em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o 

baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, 

o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 
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Vistos, LUANDERSON WAGNER DE MORAES MARQUES, qualificado nos 

autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 30.5.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Requer o processamento da ação para, ao final, 

condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT na 

forma prevista na Lei n. 6.194/74. Pede, ainda, sejam os honorários 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida, pede, preliminarmente, a 

ausência de interesse processual, em decorrência da falta de conclusão 

do processo administrativo, bem como a impugnação à gratuidade da 

justiça, 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 alegada invalidez, bem como do nexo causal entre o acidente 

descrito e as lesões, sendo imprescindível a produção de prova pericial, a 

fim de ser constatada a extensão da lesão, ou seja, se total ou parcial (art. 

3º, § 1º, Lei 6.194/74), asseverando que o autor não anexou ao processo 

nenhum documento público nesse sentido e que os documentos que 

instruem os autos são inconclusivos quanto à noticiada invalidez. Diz que, 

uma vez procedente o pedido, a condenação deverá ocorrer após a 

comprovação da existência de invalidez permanente, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmula n. 580/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. Em caso de condenação, pede a fixação dos juros a partir da 

citação validade, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

impugnação à contestação, a parte autora reiterou os termos da inicial. As 

partes não se opuseram ao resultado obtido no laudo. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do 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 impugnação à gratuidade da justiça e na ausência de requerimento 

administrativo/conclusão do pedido administrativo. Quanto à impugnação à 

gratuidade da justiça, assinala-se que, diante da presunção que milita em 

favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º, CPC), compete à parte que 

impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário 

da gratuidade, tendo sido este o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO – 

IMPUGNAÇÃO – REVOGAÇÃO – NÃO CABIMENTO. – 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 (CPC, art. 98) – Havendo impugnação ao 

pedido de gratuidade de justiça, cabe ao impugnante provar que o 

impugnado reúne condições financeiras para arcar com o pagamento de 

custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.” 

(TJMG – AC 10433130257408001 – DJe 26.9.2019 – destaquei). No caso 

em apreço, a parte impugnante apenas se insurge contra o deferimento da 

gratuidade da justiça, mas não anexa nos autos qualquer documento que 

infirmem as provas trazidas com a inicial, ônus que lhe competia. Logo, à 

míngua de prova contrária, mantenho a gratuidade nos moldes deferidos. 

No que se refere à ausência de requerimento administrativo/conclusão do 

pedido 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 realmente não junta a 

decisão administrativa, mas apenas o pedido. Todavia, isso não enseja a 

extinção da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 
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[...].." (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, considerando que a requerida 

contestou o mérito da ação, não há se falar em extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Rejeito, portanto, 

as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes nos documentos médicos, ao contrário do 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pela parte requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no seu 

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 parte requerente teve afetadas de forma parcial e 

definitiva as funções do seu 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 funcional anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 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 Luanderson Wagner de Moraes 

Marques na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT proposta em 

face da Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 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 também ao pagamento 

das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 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: 1015844-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LEITE & MACIEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO CESAR DE ALMEIDA FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT6469-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ATA DE AUDIÊNCIA Aos 6 dias do mês de fevereiro do ano 2020, nesta 

cidade e Comarca de Cuiabá-MT, às 16h30min na sala de audiências da 

Sexta Vara Cível, no edifício do Fórum, onde presente se encontrava o 

Doutor JONES GATTASS DIAS, Meritíssimo Juiz de Direito da referida 

Vara, comigo estagiária de gabinete designada para lavrar a presente ata 

e demais atos a este relacionados, ordenou-se, para que a solenidade 

tivesse início, fosse feito o pregão das partes. Feito isso, e dada a 

conexão entres os processos, foi constatado nos autos n. 1015844-03, a 

presença da parte requerente Leite & Maciel Ltda. Me, pessoa jurídica de 

direito privado, representada por seu sócio proprietário Sr. Domolicio 

Theodoro Leite, acompanhado de seu advogado, Dr. Vinicius Bozzolan de 

Lima – OAB/MT 18.820; Requerido, Sr. Danilo Cesar de Almeida Freitas - 

MT, pessoa jurídica de direito privado, representado por seu sócio 

proprietário, Sr. Danilo Cesar de Almeida Freitas, acompanhado de seu 

advogado Dr. Flavio Fontoura Sampaio Faria – OAB/MT 006410. Nos autos 

n. 1033810-76, a presença da parte requerente Sr. Breno Mussoni 

Ortolan, acompanhado de seu advogado, Dr. Rafael Vasques Sampieri 

Burneiko – OAB/MT 67.97/O. Aberta a audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos nº 101584403 (Ação Cominatória com Pedido de 

Tutela Antecipada) e justificação designada nos autos nº 1033810-76 

(Embargos de Terceiro), o MM. Juiz esclareceu as partes da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros a pessoas estranhas do 

processo (Portaria 38/07 - GAB/CGJ e Ofício-Circular n. 5007/2012-PRES. 

TJ/MT). Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação, entraram 

em acordo para pôrem fim aos processos em destaque nesta ata, nas 

seguintes condições: 1) O Sr. Breno Mussoni Ortolan se compromete a 

pagar à empresa Leite & Maciel Ltda Me o valor de R$ 65.000,00 

(sessenta e cinco) mil reais pelo veículo Chevrolet/S10 LTZ, diesel, ano de 

fabricação 2018, modelo 2019, placa QCI 0550, Chassi 

9BG148MK0KC438817, mediante a transferência para a conta bancária 

Banco Itaú, 341, agência 4374, conta corrente 004440, em nome de Demó 

Veículos Eirelli, CNPJ 05105641/0001-24, no momento da entrega do 

veículo; 2) O veículo deverá ser entregue nas mesmas condições em que 

fora deixado para comercialização, tendo rodado não mais do que 6.000 

Km, pena de inversão do negócio, ficando a empresa vendedora como 

compradora do bem pelo valor ora ajustado. Neste caso a transferência 

bancária deve dar-se no Banco Bradesco, 237, agência 5355, conta 

corrente 31491-9, em nome de Breno Mussoni Ortolan. A empresa Danilo 

Cesar de Almeida Freitas se compromete a providenciar a transferência 

do veículo em qualquer das situações. 3) Ajustam que eventuais multas 

por infração de trânsito a partir de 16.3.2019 serão assumidas pela 

empresa Leite & Maciel. 4) Fica combinado que a efetiva entrega do 

veículo e o correspondente pagamento serão realizados após a liberação 

pelo DETRAN-MT do bloqueio atualmente existente sobre o bem; 5) O Sr. 

Breno Mussoni Ortolan assumirá as despesas de IPVA referentes ao ano 

de 2020, enquanto a empresa Leite & Maciel assume as despesas do 

referido imposto do ano de 2019. 6) As despesas com honorários 

advocatícios serão assumidas pelas partes, cada uma respondendo pela 

verba honorária de seu constituído. 7) As partes desistem do prazo 

recursal. Em seguida foi proferida a seguinte decisão: “Diante do acordo 

celebrado entre as partes envolvidas nos processos em destaque nesta 

ata (1015844-03.2019.8.11.0041 e 1033810-76.2019.8.11.0041), 

homologo a avença para que produza seus jurídicos e legais e efeitos e 

declaro, por sentença, extintos com fundamento no art. 487, III, 

homologando, também, a desistência quanto ao prazo recursal. Revogo a 

decisão liminar concedida e determino a imediata liberação do veículo 

objeto do acordo, mediante expedição de ofício ao DETRAN-MT. Dou a 

presente por publicada neste ato”. Cumpra-se. Após, arquive-se com 

baixas e anotações de estilo. Nada mais havendo a consignar, o MM. Juiz 

ordenou que se encerrasse o presente termo, que lido e achado conforme 

vai devidamente assinado. Eu, , Joyci Andriely Bueno da Silva, que o digitei 

e assino.

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1033810-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MUSSONI ORTOLAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEITE & MACIEL LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA OAB - MT6469-O (ADVOGADO(A))

DANILO CESAR DE ALMEIDA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ATA DE AUDIÊNCIA Aos 6 dias do mês de fevereiro do ano 2020, nesta 

cidade e Comarca de Cuiabá-MT, às 16h30min na sala de audiências da 

Sexta Vara Cível, no edifício do Fórum, onde presente se encontrava o 

Doutor JONES GATTASS DIAS, Meritíssimo Juiz de Direito da referida 

Vara, comigo estagiária de gabinete designada para lavrar a presente ata 

e demais atos a este relacionados, ordenou-se, para que a solenidade 

tivesse início, fosse feito o pregão das partes. Feito isso, e dada a 

conexão entres os processos, foi constatado nos autos n. 1015844-03, a 

presença da parte requerente Leite & Maciel Ltda. Me, pessoa jurídica de 

direito privado, representada por seu sócio proprietário Sr. Domolicio 

Theodoro Leite, acompanhado de seu advogado, Dr. Vinicius Bozzolan de 

Lima – OAB/MT 18.820; Requerido, Sr. Danilo Cesar de Almeida Freitas - 

MT, pessoa jurídica de direito privado, representado por seu sócio 

proprietário, Sr. Danilo Cesar de Almeida Freitas, acompanhado de seu 

advogado Dr. Flavio Fontoura Sampaio Faria – OAB/MT 006410. Nos autos 

n. 1033810-76, a presença da parte requerente Sr. Breno Mussoni 

Ortolan, acompanhado de seu advogado, Dr. Rafael Vasques Sampieri 

Burneiko – OAB/MT 67.97/O. Aberta a audiência de instrução e julgamento 

designada nos autos nº 101584403 (Ação Cominatória com Pedido de 

Tutela Antecipada) e justificação designada nos autos nº 1033810-76 

(Embargos de Terceiro), o MM. Juiz esclareceu as partes da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros a pessoas estranhas do 

processo (Portaria 38/07 - GAB/CGJ e Ofício-Circular n. 5007/2012-PRES. 

TJ/MT). Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação, entraram 

em acordo para pôrem fim aos processos em destaque nesta ata, nas 

seguintes condições: 1) O Sr. Breno Mussoni Ortolan se compromete a 

pagar à empresa Leite & Maciel Ltda Me o valor de R$ 65.000,00 

(sessenta e cinco) mil reais pelo veículo Chevrolet/S10 LTZ, diesel, ano de 

fabricação 2018, modelo 2019, placa QCI 0550, Chassi 

9BG148MK0KC438817, mediante a transferência para a conta bancária 

Banco Itaú, 341, agência 4374, conta corrente 004440, em nome de Demó 

Veículos Eirelli, CNPJ 05105641/0001-24, no momento da entrega do 

veículo; 2) O veículo deverá ser entregue nas mesmas condições em que 

fora deixado para comercialização, tendo rodado não mais do que 6.000 

Km, pena de inversão do negócio, ficando a empresa vendedora como 

compradora do bem pelo valor ora ajustado. Neste caso a transferência 

bancária deve dar-se no Banco Bradesco, 237, agência 5355, conta 

corrente 31491-9, em nome de Breno Mussoni Ortolan. A empresa Danilo 

Cesar de Almeida Freitas se compromete a providenciar a transferência 

do veículo em qualquer das situações. 3) Ajustam que eventuais multas 

por infração de trânsito a partir de 16.3.2019 serão assumidas pela 

empresa Leite & Maciel. 4) Fica combinado que a efetiva entrega do 

veículo e o correspondente pagamento serão realizados após a liberação 

pelo DETRAN-MT do bloqueio atualmente existente sobre o bem; 5) O Sr. 

Breno Mussoni Ortolan assumirá as despesas de IPVA referentes ao ano 

de 2020, enquanto a empresa Leite & Maciel assume as despesas do 

referido imposto do ano de 2019. 6) As despesas com honorários 

advocatícios serão assumidas pelas partes, cada uma respondendo pela 

verba honorária de seu constituído. 7) As partes desistem do prazo 

recursal. Em seguida foi proferida a seguinte decisão: “Diante do acordo 

celebrado entre as partes envolvidas nos processos em destaque nesta 

ata (1015844-03.2019.8.11.0041 e 1033810-76.2019.8.11.0041), 

homologo a avença para que produza seus jurídicos e legais e efeitos e 

declaro, por sentença, extintos com fundamento no art. 487, III, 

homologando, também, a desistência quanto ao prazo recursal. Revogo a 

decisão liminar concedida e determino a imediata liberação do veículo 
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objeto do acordo, mediante expedição de ofício ao DETRAN-MT. Dou a 

presente por publicada neste ato”. Cumpra-se. Após, arquive-se com 

baixas e anotações de estilo. Nada mais havendo a consignar, o MM. Juiz 

ordenou que se encerrasse o presente termo, que lido e achado conforme 

vai devidamente assinado. Eu, , Joyci Andriely Bueno da Silva, que o digitei 

e assino.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059637-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA TAPAJOZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059637-89.2019.8.11.0041.(p) 

AUTOR(A): MANOEL SANTANA TAPAJOZ REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Tendo em vista a 

existência da controversa sobre o real consumo de energia da UC 

pertencente ao Requerente, a fim de evitar o superendividamento dos 

débitos ora discutidos e das faturas subsequentes, DEFIRO a 

CONSIGNAÇÃO EM JUIZO, do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para 

cada fatura em aberto (OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2019), assim 

como às subsequentes até o desfecho da lide. Consigno ao Requerente 

que a eficácia da tutela proferida no id.28440019, fica condicionada à 

comprovação do depósito mensal em juízo, o qual deverá sempre vir 

acompanhado da fatura de consumo referente ao mês a ser depositado, 

sob pena de autorizado a suspensão do fornecimento dos serviços pela 

Concessionária de Energia. Determino ainda, que a parte Requerente junte 

aos autos o comprovante de pagamento da guia correspondente às 

custas processuais (id.28997124), sob pena de cancelamento da 

distribuição. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038117-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR PEREIRA GONÇALVES (REQUERIDO)

CLEONICE PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

CARLOS PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

EDMILSON PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

ROSIMEIRE GONÇALVES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038117-44.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

O presente feito já foi extinto pela sentença prolatada no id. 12828902 e a 

correspondência enviada para a parte Autora foi devolvida sem êxito pelo 

motivo de “mudou-se”. Desta feita, inexistindo outras deliberações, 

cientifique-se a Defensoria Pública (id. 21806916) e arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038117-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR PEREIRA GONÇALVES (REQUERIDO)

CLEONICE PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

CARLOS PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

EDMILSON PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

ROSIMEIRE GONÇALVES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038117-44.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

O presente feito já foi extinto pela sentença prolatada no id. 12828902 e a 

correspondência enviada para a parte Autora foi devolvida sem êxito pelo 

motivo de “mudou-se”. Desta feita, inexistindo outras deliberações, 

cientifique-se a Defensoria Pública (id. 21806916) e arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038117-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR PEREIRA GONÇALVES (REQUERIDO)

CLEONICE PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

CARLOS PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

EDMILSON PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

ROSIMEIRE GONÇALVES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038117-44.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

O presente feito já foi extinto pela sentença prolatada no id. 12828902 e a 

correspondência enviada para a parte Autora foi devolvida sem êxito pelo 

motivo de “mudou-se”. Desta feita, inexistindo outras deliberações, 

cientifique-se a Defensoria Pública (id. 21806916) e arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038117-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA BISPO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR PEREIRA GONÇALVES (REQUERIDO)

CLEONICE PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

CARLOS PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

EDMILSON PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

ROSIMEIRE GONÇALVES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038117-44.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

O presente feito já foi extinto pela sentença prolatada no id. 12828902 e a 

correspondência enviada para a parte Autora foi devolvida sem êxito pelo 

motivo de “mudou-se”. Desta feita, inexistindo outras deliberações, 

cientifique-se a Defensoria Pública (id. 21806916) e arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação 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)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:34 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: 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))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 14:06 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: 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)

 

Certifico que, designo o dia 01/06/2020, às 13:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 12:46 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: 1059505-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOPHER DE ANDRADE GERALDES (AUTOR(A))

ERIKA IGARASHI GERALDES (AUTOR(A))

J. Y. I. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

Certifico que, designo o dia 29/06/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:02 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: 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)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:18 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: 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)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:34 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: 1000682-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO JANUARIO ESTRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:50 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: 1015058-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO XISTO DA SILVA (REU)

ENIL MARINHO DA SILVA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 01/06/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038355-92.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DE ARRUDA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:50 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: 1003875-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Outros Interessados:

ALINE VICTOR DE MATOS MENDONCA OAB - 016.524.671-57 

(REPRESENTANTE)

 

Certifico que, designo o dia 01/06/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009719-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSON DIAS BATISTA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042553-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FELICIA DO NASCIMENTO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:18 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: 1036670-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARROS DE LIMA (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))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043598-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 14:06 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: 1038366-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. M. (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))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013756-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015686-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RIBEIRO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021452-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY ANDERSON NASCIMENTO DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:50 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 
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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: 1030228-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARLY CARDOSO RELIQUIAS (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))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005750-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MARIA PINTO (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))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008983-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GUARIM RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Autora par apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023805-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 14:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041931-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO CHAMPANHAT DE OLIVEIRA 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)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040305-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ANGELICO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 13:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054549-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 24/04/2020, às 13:02 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: 1031838-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIMA FREITAS DEMETRIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047474-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JESUS DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004965-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO CARDOSO PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 
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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: 1011297-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOVAN WILLIAN CONSTANTINO (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:

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

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1011297-17.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARIOVAN WILLIAN 

CONSTANTINO, 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 06/12/2015, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“traumatismo ombro esquerdo”. Discorre o Autor em sua inicial, 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, a citação da 

parte Requerida, a realização de prova pericial para apuração de grau de 

incapacidade permanente acometida pela autora e a condenação da 

requerida ao pagamento referente a restituição das despesas médicas 

hospitalares no montante de R$ 759,28 (setecentos e cinquenta e nove 

reais e vinte e oito centavos). Requereu a condenação da Requerida ao 

complemento do valor do seguro obrigatório no importe de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), em razão do traumatismo do 

ombro esquerdo no sentido de reconhecer o direito a indenização da parte 

Autora, com juros a partir da provocação administrativa por meio de 

notificação extrajudicial cartóraria que aconteceu dia 15/01/2019 e a 

correção monetária com índice INPC, a partir da data que entrou em vigor a 

medida provisória nº 340/2006, ou alternativamente, que a correção seja 

aplicada a partir da data do acidente. Ao final, requereu ainda a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como no pagamento dos honorários advocatícios. Despacho inicial 

corroborado no id. 18795540. A Requerida apresentou contestação id. 

22489652, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a necessidade de adequação do valor da causa, a inépcia da 

petição inicial ante a ausência de documento imprescindível para a 

demanda e o reconhecimento da prejudicial de mérito, a prescrição do 

direito da parte Autora, visto que decorreu o prazo dos 03 (três) anos 

para a propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do 

pedido inicial ante a inconsistência do pedido de reembolso por despesas 

médicas e suplementares, discorreu acerca da ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de 

nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez. Sustentou também que o quantum indenizatório se atenha aos 

termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

Requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Por fim, requereu que os Honorários Advocatícios sejam arbitrados 

em no máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 

Juntada de carta de preposição e substabelecimento id. 

23998826/23998827. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião 

da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

24279781. A parte Requerente, manifestou concordância ao laudo pericial 

(id. 25047124), requerendo o julgamento da lide. Impugnação à 

contestação corroborada id. 25729136. Os autos vieram conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. Portanto, REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. No que tange a 

preliminar registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada na exordial é 

meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que 

seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 

do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. Desta feita, 

rejeito a preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange 

a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois 

a parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários para a propositura da ação. Além disso, presumem-se 

verdadeiros os documentos juntados nos autos. Portanto, não acolho a 

preliminar de inépcia da inicial. DA PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO 

– PRESCRIÇÃO Ao se defender, arguiu a Requerida à prescrição do direito 

de ação, como matéria prejudicial do exame meritório do pedido, ao 

fundamento de ter sido a pretensão ajuizada após o decurso do prazo a 

que alude o art. 206, § 3º, do Código Civil vigente e Súmula 405 STJ. A 

arguição não merece acolhimento. Dos documentos apresentados, verifico 

que a parte Autora interpôs ação no dia 20/03/2019. Ocorre que o termo 

inicial para a contagem do prazo prescricional na ação de indenização 

decorrente de acidente automobilístico se inicia com a ciência inequívoca 

da extensão dos danos sofridos pela vítima, o que in casu somente 

ocorreu com a elaboração do laudo pericial confeccionado no id. 

24279781, portanto, não há que se falar em prescrição trienal. Sobre o 

tema, o STJ editou a Súmula 278, segundo a qual: “O termo inicial do prazo 

prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve 

ciência inequívoca da incapacidade laboral”. Nesse mesmo diapasão o 

Superior Tribunal de Justiça asseverou: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O 

SEGURADOTEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. 

REEXAME DE FATOS EPROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. 

- Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o prazo prescricional 

para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório – 

DPVAT - é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, do novo 

Código Civil. 2. - "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral. - Súmula n. 278/STJ" (AgRg no REsp 1.002.620/RS, 

Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJe de 24.5.2010). 3. - À vista 

das circunstâncias fáticas da causa, o Tribunal de origem entendeu que o 

início da contagem do prazo prescricional deveria ocorrer a partir das 

informações do laudo pericial. Assim, o acolhimento da pretensão recursal 

demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é 

vedado pela Súmula 7/STJ. 4. - Agravo Regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 221421 SP 2012/0175465-6. Órgão julgador: T3 – terceira turma. 

Publicação: 05/11/2012. Julgamento: 16/10/2012. Relator: Ministro Sidnei 

Beneti).(grifei) Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 18767011) 

laudos médicos (id. 18767014/18767016), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 24279781, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 
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indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 24279781), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Por 

derradeiro, com relação ao pedido de reembolso dos gastos com 

despesas médico hospitalares (DAMS), imperioso a comprovação 

documental dos respectivos gastos e desde que não tenham como origem 

tratamento em estabelecimento credenciado junto ao Sistema Único de 

Saúde. Todavia, no caso em apreço a parte Autora não juntou um único 

comprovante sequer das despesas que alega ter suportado ou que 

eventualmente tenham sido cobradas pelo nosocômio. Acerca do assunto, 

destaco o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. 

ATENDIMENTO PELO SUS. CESSÃO DE DIREITOS PACTUADA ENTRE A 

VÍTIMA E ENTIDADE HOSPITALAR. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DE 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES. 

INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. No caso de a vítima de 

acidente de trânsito ser atendida por hospital conveniado ao SUS, não 

cabe reembolso das despesas de assistência médica e suplementares 

previsto no art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/74. 2. A parte, em agravo 

regimental, não pode, em face da preclusão consumativa, inovar em sua 

argumentação, trazendo questões não expostas no recurso especial. 3. 

Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 1416008/SP, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 21/09/2015) A par disso, inviável o 

acolhimento da pretensão do Autor nesse ponto. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente MARIOVAN WILLIAN CONSTANTINO, a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 06/12/2015 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004887-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL FERREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 14:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004768-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 14:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004741-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA IZZA DE LIMA BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 13:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009399-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE ALMISSI VITAL (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))

 

Certifico a tempestividade do recurso de apelação interposto nos autos. 

No ensejo, encaminho intimação da parte Autora para apresentar 

contrarrazões ao recurso de Apelação de id 28422822, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009399-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE ALMISSI VITAL (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))

 

Certifico a tempestividade do recurso de apelação interposto nos autos. 

No ensejo, encaminho intimação da parte Reqeurida para apresentar 

contrarrazões ao recurso de Apelação de id 28932410, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004761-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 13:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043903-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNEDY SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INA RODRIGUES OAB - MT17004-O (ADVOGADO(A))

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:

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

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004860-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES OAB - MT27617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 13:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004872-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 12:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011269-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA 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:

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

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1115065 Nr: 16699-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE MARIA SANCHES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FABRICIA ROSA 

BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 
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MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528

 (...)DECIDO.Do exame das razões de inconformismo expostas, em cotejo 

com os anúncios de venda de imóveis semelhantes aos penhorados (lotes 

com edificações), apresentados pela executada, constata-se a existência 

de grande discrepância de valores entre os contidos nos referidos 

anúncios e a avaliação realizada pelos Oficiais de Justiça.Deste modo, 

DEFIRO o pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado 

nestes autos, a ser realizada por profissional detentor de conhecimentos 

especializados, as expensas da parte executada.Para tanto, nomeio como 

perito do Juízo, GABRIEL LIBARDI DE SOUZA, CREA 1201112758-5, 

Engenheiro Civil, Membro do IBAPE, o qual pode ser encontrado no 

endereço: Rua São Domingos, nº 140, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, 

telefones: 3641-3551/9905-9407/9288-8782, independentemente de 

compromisso, sob a fé de seu grau, devendo apresentar o laudo pericial 

no prazo de 15(quinze) dias após o início dos trabalhos.Intime-se o 

profissional acima nomeado para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se 

aceita o encargo, que objetiva tão somente a avaliação dos bens imóveis 

penhorados nestes autos, encaminhando-lhe cópia das fls. 176/177, fls. 

180/181, fls. 185, fls. 187/195 e fls. 213/226, bem como apresentar sua 

proposta honorária.Após, em igual prazo, diga a executada sobre a 

proposta honorária e, havendo concordância, deposite integralmente, o 

valor dos honorários, ficando desde já, autorizado o expert a levantar 

50% (cinquenta por cento) do depósito, no início dos trabalhos.O douto 

perito deverá agendar dia e hora para a realização da perícia, informando 

a secretaria deste Juízo a respeito, para a ciência das 

partes.Apresentado o Laudo de Avaliação nos autos, sobre ele digam as 

partes, no prazo de 15(quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 

28 de janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954117 Nr: 2126-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA LOPES BARBOSA PRADO, KLP, KLP, 

MICAELI DOS SANTOS MORAIS, MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BASIL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Código: 954117

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de liberação de honorários contratuais, aviado pela 

advogada da parte Autora, considerando a determinação de permanência 

nos autos dos valores provenientes da condenação até que os menores 

completem a maioridade.

Convém constar que o valor da condenação foi depositado nos autos de 

forma espontânea.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público não se opõe 

ao pleito. E, na oportunidade, opina favoravelmente à liberação da cota 

pertencente a parte maior e capaz (fls. 145).

 DECIDO.

Em face da natureza alimentar da verba honorária, em ainda, 

considerando a anuência do parquet estadual, sem maiores delongas 

DEFIRO o pedido de fls. 138.

Para tanto, determino: a expedição de Alvará em favor da patrona dos 

exequentes para levantamento com quitação dos honorários contratuais, 

correspondente a 20% (vinte por cento) do depósito de fls. 134. Após, do 

saldo remanescente, expeça-se Alvará em favor da parte exequente 

ALDEIDES MACEDO VALE para levantamento de sua cota parte, 

correspondente a ¼ (um quarto) do valor.

 Ante o exposto, estando quitado o débito perseguido nesta demanda, nos 

termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTA esta 

EXECUÇÃO de título judicial.

O saldo residual existente na Conta Judicial vinculada a este processo 

deverá ser levantado pelos demais Autores quando atingirem a 

maioridade, conforme determinado na sentença.

Transitada em julgado e inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1124863 Nr: 20849-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO QUEIROZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1124863 Vistos, etc. Compulsando detidamente estes autos, 

percebe-se que o requerido foi pessoalmente citado dos termos da ação 

(fls. 45 verso), cujo mandado foi juntado aos autos em 29/07/2019. Assim, 

malgrado o teor do artigo 186, §1º do CPC, o qual dispõe que a contagem 

do prazo tem início com a intimação pessoal do Defensor Público, mediante 

a carga do processo, indubitável que o Defensor Público será intimado de 

todos os atos do processo, porém este não será citado para apresentar a 

contestação. In casu, não se trata de intimação, mas sim de citação, que 

será feita na pessoa do próprio réu e não do Defensor Público.Assim, 

cabia à parte contestar a ação no prazo legal, seja através da Defensoria 

Pública, seja através de advogado particular. Cabe registrar que a 

Defensoria Pública fez carga dos autos na data de 21/08/2019, contudo, o 

requerimento formulado as fls. 47, não tem o condão de suspender o 

prazo de apresentação da contestação.Nesse sentido:(...)Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de fls. 47. Em consequência, reconheço a REVELIA do 

requerido. Após o decurso do prazo recursal, nada sendo requerido, 

voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 899347 Nr: 29337-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON KELLER NOGUEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Ferreira Brito - 

OAB:9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código: 899347

Vistos, etc.

Em face do teor da certidão de fls. 506, e ainda, considerando que a 

representação processual do Autor já está regularizada nos autos e 

sistema Apolo, intime-se o perito nomeado nestes autos, de preferência 

via telefone, certificando a ocorrência nos autos, para que agende 

novamente dia e hora para início dos trabalhos pericias, cientificando-o de 

que deverá apresentar o laudo, 30 (trinta) dias a contar da data do início 

dos trabalhos.

 Com a data agendada, intimem-se as partes, via de seus advogados.

 Após, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 466.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 710652 Nr: 3626-38.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DE SOUZA GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 177 de 348



OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 710652

Vistos, etc.

Pretende o Autor que seja reconhecido por este Juízo a nulidade da v. 

decisão monocrática de fls. 99/106, considerando que o aludido comando 

judicial ao tempo em que reformou a sentença singular de improcedência, 

julgou a causa, condenando a seguradora requerida ao pagamento de 

indenização securitária ao requerente. Contudo, a parte Requerida não 

chegou a ser citada dos termos da presente lide.

Entretanto, o pedido não prospera, eis que este Juízo não tem 

competência para alterar o julgado proferido na instância superior.

Ora, um Juízo de primeiro grau não pode rescindir um acórdão/decisão 

monocrática proferida na instância superior, mesmo na hipótese de 

existência de nulidade absoluta, sob pena de violação de normas 

constitucionais e processuais relativas à divisão de competência.

Assim, não compete a este Juízo reconhecer a nulidade suscitada, ainda 

que absoluta, ocorrida em decisão já transitada em julgado, ocasionando 

verdadeira rescisão de decisão proferida em instância superior, 

competindo à parte prejudicada vindicar seu direito na via e instância 

apropriada, considerando que não interpôs recurso contra o julgado 

combatido, a tempo e modo.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 115/116.

Decorrido o prazo da publicação, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 917122 Nr: 41514-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA VIEIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDIDO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:16680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ademais, a legislação encartada as fls. 153/160 pela r. Procuradoria 

do Estado, refere-se ao procedimento de usucapião extrajudicial, e o 

estudo cadastral elaborado pelo Intermat é pertinente ao usucapião de 

terras rurais, não sendo o caso dos autos.Deste modo, renove-se a vista 

dos autos à Procuradoria do Estado, a fim de que manifeste se há ou não 

interesse nesta lide, com base nos documentos existentes nos autos, 

requisitando brevidade na resposta, eis este processo está inserido na 

Meta2, salientando que as Fazendas Federal e Municipal já se 

manifestaram, com base nos mesmos documentos existentes nos 

autos.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.: 1079115 Nr: 936-60.2016.811.0041

 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: JUAREZ CAMPOS SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. R. VEICULOS, RICARDO PROENÇA DE 

OLIVEIRA, DIVAL PINTO MARTINS CORREA

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

OAB:3541/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 (...)”Isto posto, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA desta demanda em relação a JCR VEÍCULOS, 

julgando extinto o processo sem análise de mérito quanto à referida 

parte.Custas antecipadas pela parte Autora. Sem honorários, já que não 

ocorrida a angularização processual em relação a pessoa ora excluída do 

feito.Certificado o trânsito em julgado desta decisão, promova-se as 

alterações necessárias na capa dos autos, sistema Apolo, bem como a 

baixa na Central de Distribuição em relação ao Requerido excluído.Em 

prosseguimento do feito, instadas as partes a se manifestarem a respeito 

das provas que ainda pretendem produzir, os litigantes requestaram pela 

produção de prova oral e testemunhal.No entanto, examinando 

atentamente o conjunto probatório apresentado, entendo que este feito 

está apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a 

dilação probatória, eis que a prova documental colacionada mostra-se 

suficiente para o deslinde da questão. Deste modo, INDEFIRO a dilação 

probatória, determinando que, após o decurso do prazo recursal, os autos 

retornem conclusos para julgamento antecipado.Publique-se. Intime-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.: 461831 Nr: 30652-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI VIEIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6.711/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542/MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:6770

 Código: 461831

Vistos, etc.

Objetivando efetivamente entregar a prestação jurisdicional obtida pela 

parte através da sentença judicial, DEFIRO parcialmente o pedido de 

fls.234.

Assim, oficie-se à Junta Comercial do Estado para que providencie a 

exclusão do nome do requerente do contrato social vinculado ao CNPJ nº 

02.2015.632/0001-06 (Supermercado Coxipó Ltda), conforme 

convencionado na Cláusula Sexta do contrato firmado entre as partes, 

cuja cópia deve seguir anexo ao expediente, comprovando-se nos autos, 

no prazo de 15(quinze) dias.

Quanto ao pedido de execução das astreintes, além de contar com 

equívocos em seu bojo (quinto parágrafo), revela-se impossível o seu 

processamento perante este Juízo.

 Com efeito, a empresa executada teve sua falência decretada, razão pela 

qual vedado o prosseguimento desta execução perante este Juízo, em 

face da vis atrativa do Juízo Universal, conforme dicção do artigo 76 da 

Lei 11.101/2005, in verbis:

“Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer 

todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas 

as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que 

o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. ”

Deste modo, após a apresentação do demonstrativo atualizado do débito 

pelo exequente, no prazo de 15(quinze) dias, expeça-se a Certidão para 

Habilitação do Crédito exequendo no Juízo da Falência, caso a parte 

exequente ainda não tenha procedido a sua habilitação, considerando que 

a falência foi decretada em 25/05/2017.

Retifique-se o polo passivo desta demanda, para nele constar MASSA 

FALIDA DE COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA.

Nos termos do artigo 6º, caput, c/c § 4º da Lei 11.101/2005, SUSPENDO a 

presente execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Findo o prazo sem manifestação do exequente, intime-o para noticiar se 

houve ou não a novação de seu crédito, para extinção da ação.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 936247 Nr: 52717-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURY CARDOSO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI SOARES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO COELHO - 

OAB:91093/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 
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OAB:13581/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de substituição de penhora 

aviado. Segue incluso a esta decisão o comprovante de liberação das 

restrições no veículo CITROEN/ C3, de propriedade do executado.Lavre-se 

o termo de penhora de 50% (cinquenta por cento) do bem imóvel descrito 

na certidão de fls. 77/78. Compete ao exequente a averbação da penhora 

mediante a apresentação do Termo de Penhora na respectiva serventia 

registral (CPC, artigo 844), comprovando-se, em seguida, a averbação nos 

autos, mediante a apresentação da certidão da matrícula do imóvel 

penhorado contendo a anotação da existência da penhora oriunda deste 

processo. Após a retirada do Termo, mediante recibo, fixo o prazo de 

15(quinze) dias para comprovar a averbação através da juntada da 

certidão de matrícula atualizada.Intime-se o executado acerca da penhora 

(art. 841,§1º, do CPC).A fim de evitar futura alegação de nulidade, 

intime-se a da penhora a cônjuge do executado, via correio, nos termos do 

artigo 842 do CPC.Intime-se o exequente para que apresente a avaliação 

do imóvel mencionada na petição de fls. 76. Após, intime-se o executado 

para que, em 15(quinze) dias, manifeste se concorda com o 

aproveitamento da avaliação.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de 

fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1072488 Nr: 56418-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA FERNANDA BARBOSA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLACK CONTAINER SÃO LEOPOLDO 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BELING XAUBET - 

OAB:102862-RS

 (...) Deste modo, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica.Em consequência, INDEFIRO os pedidos de 

constrição patrimonial dos sócios da empresa devedora.Outrossim, para 

análise do pedido de penhora de faturamento da empresa executada, 

compete à exequente a apresentação da certidão simplificada da empresa 

executada, bem como as últimas alterações contratuais, documentos 

estes que podem ser obtidos perante a Junta Comercial competente.Por 

fim, invocando o princípio da celeridade, determino a expedição de ofício 

ao Serasa para inclusão do nome da parte executada naquele cadastro de 

inadimplentes, relativamente ao débito perseguido nesta execução, caso 

ainda não tenha sido adotada tal providência Expeça-se também a certidão 

de dívida para registro de protesto, no Cartório competente, a ser 

providenciado pela parte exequente, caso tenha interesse.Após, intime-se 

a exequente para que apresente o demonstrativo atualizado do débito em 

05(cinco) dias, a fim de viabilizar as pesquisas de bens de propriedade da 

empresa executada via Bacenjud e Renajud.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá 

(MT), 06 de fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1365368 Nr: 940-92.2019.811.0041

 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: PAULO ANDRÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING, 

CARDOSO SILVA & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ARANTES - 

OAB:19.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES BARBOSA 

DE OLIVEIRA - OAB:89199/MG, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6.624, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE 

TERCEIRO promovido por PAULO ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, e, de 

consequência, declaro a ineficácia da penhora levada a efeito sobre o 

CHEVROLET/CRUZE LTZ HB, ANO 2012/2013, COR BRANCA, RENAVAM 

N.00493220020, PLACAS NRW7718, e, sobrestar os atos de expropriação 

do bem em questão, nos autos do processo de execução em apenso 

código n.301833, liberando assim, o referido bem da constrição 

mencionada, conforme comprovante de remoção via RENAJUD anexo. 

Condeno a parte Embargante e o 2º Embargado, solidariamente, ao 

pagamento das custas e despesas do processo, bem ainda honorários 

advocatícios que fixo em 20% do valor atribuído à causa. Translade-se 

cópia da presente decisão aos autos em apenso, após, inexistindo 

ulter iores del iberações, arquive-se.Publ ique-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122702 Nr: 19912-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UELITON COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 DIANTE DO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil 

Brasileiro, UELITON COSTA em desfavor de CITAVEL DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.CONDENO o 

Requerente ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do art. 85 do 

CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça 

gratuita (fl. 30).Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a 

sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá - MT, 07 de fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 813021 Nr: 19502-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO GERVAZONI CORREA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 Código do Processo nº 813021

Vistos,

A parte executada comprovou nos autos o pagamento parcial da 

condenação.

A executada, mesmo intimada da decisão de folhas 403, deixou de pagar 

o remanescente da condenação na forma determinada nos autos.

Dessa forma, não havendo pagamento integral da condenação no prazo 

estipulado, acolho em parte o pedido formulado pelo exeqüente as folhas 

434/438, aplico a parte executada a multa de 10%, e os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor do saldo 

remanescente, conforme estabelece o § 1º do artigo 523, do CPC.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamentos das 

quantias depositadas nos autos as folhas 184/186, 412/413, 415/416, 

420/421425/426428/429 e 431/432.

A seguir, em vista da divergência apontada quanto ao valor do 

remanescente da condenação, determino o encaminhamento dos autos a 

Contadoria Judicial, para apuração de eventual existência saldo 

remanescente.

 Elaborado o cálculo, digam as partes em cinco dias e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Fevereiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 301833 Nr: 14044-74.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO SILVA & CIA. LTDA, CARLOS 

APARECIDO SILVA, MARIA APARECIDA CARDOSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:89199/MG, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:6624/MT

 PROCESSO CÓDIGO Nº301833

VISTOS,

Os Embargos de Terceiro interposto por PAULO ANDRÉ PEREIRA DA 

SILVA (código n.1365368 foram julgado procedentes nesta data, nos 

seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE 

TERCEIRO promovido por PAULO ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, e, de 

consequência, declaro a ineficácia da penhora levada a efeito sobre o 

CHEVROLET/CRUZE LTZ HB, ANO 2012/2013, COR BRANCA, RENAVAM 

N.00493220020, PLACAS NRW7718, e, sobrestar os atos de expropriação 

do bem em questão, nos autos do processo de execução em apenso 

código n.301833, liberando assim, o referido bem da constrição 

mencionada, conforme comprovante de remoção via RENAJUD anexo.

 A par disso, determino a intimação da parte Exequente para no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar planilha atualizada do débito e requerer o que 

entender de direito para prosseguimento da execução sob pena de 

arquivamento.

Deixo de designar a audiência de conciliação postulada pela parte 

Exequente (fl.216) tendo em vista que não houve manifestação expressa 

do Executado declinando interessa na realização do ato.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421159 Nr: 6714-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÉBIO GERALDO GUIMARÃES GAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINUX EQUIPAMENTOS LTDA - ME., MF 

MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO C. DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 13.801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da resposta do ofício 384/2019 de folhas 288-333.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431486 Nr: 11729-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NIVIA ANDRADE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - 

OAB:26505-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Certifico que encaminho a intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos da contadoria de acordo 

com folha 167.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 88461 Nr: 10229-45.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIMEC TRIÂNGULO MECÂNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDEM E.F.TORTORELLI

 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: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191, MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - 

OAB:4313 MT

 Código: 88461

Vistos, etc.

Compulsando detidamente esta execução, extrai-se que se trata de 

cumprimento de sentença, iniciado antes da reforma do CPC (Lei nº 

11.232/2005), sendo o executado citado em 08/10/2002, interpondo 

Embargos à Execução, que foram devidamente julgados.

 Feitas essas considerações, INDEFIRO desde logo o pedido aviado as fls. 

278/281, eis que a matéria está há muito tempo, acobertada pelo manto da 

preclusão.

Expeça-se Mandado de Avaliação de todos os imóveis penhorados nesta 

execução, cabendo ao exequente a localização das propriedades, a fim 

de viabilizar o ato. A ordem judicial deve ser cumprida por Oficial de 

Justiça Avaliador.

O Oficial encarregado da diligência deverá observar os termos do art. 872 

do CPC, devendo constar no laudo através de qual meio foi possível 

chegar ao valor final.

Apresentado o Auto de Avaliação nos autos, sobre ele digam as partes, 

no prazo comum de 15(quinze) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 22232 Nr: 12793-31.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TEÓFILO RONDON

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

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA 

BARROS - OAB:9383, SALVADOR POMPEO DE BARROS FILHO - 

OAB:5714-OAB/MT

 Código: 22232

 Vistos, etc.

 À vista do Alvará expedido as fls. 213, em cotejo com os extratos obtidos 

junto à Conta Única-TJ/MT, que seguem em anexo, constata-se que houve 

o levantamento indevido de todo o valor penhorado nos autos pelo 

exequente, inclusive aquele considerado excesso de execução, por força 

da decisão de fls. 243.

Deste modo, intime-se o exequente, para que voluntariamente devolva o 

valor excedente, acrescido de correção monetária, indevidamente 

levantado dos autos, mediante depósito na Conta Única – TJ/MT, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de constrição forçada.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 05 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 8311 Nr: 11894-04.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO LTDA - COOVMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA DE ENSINO FÊNIX S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6.650/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIO TEIXEIRA COELHO - 
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OAB:2070-A/MT

 Ante ao exposto, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, ante a 

ocorrência da prescrição intercorrente, o que faço com amparo no art. 

487, II, 921, § 5º e 924, V, todos do Código de Processo Civil.Em atenção 

ao princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente em 

honorários advocatícios, uma vez que, inobstante o reconhecimento da 

prescrição, a parte executada é devedora da dívida aqui perseguida. 

Eventuais custas pendentes, pelo executado.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 05 de 

fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 774514 Nr: 27724-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET M.E., REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO, ADNAURA LEANDRO DALTRO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 24.493/B

 (...) Lavre-se termo de penhora dos bens imóveis dados em garantia 

pelos devedores, descritos nas certidões de fls. 37/43, fls. 50/52 e fls. 

53/55. Compete a exequente a averbação das penhoras mediante a 

apresentação dos Termos de Penhora nas respectivas serventias 

registrais (CPC, artigo 844), comprovando-se, em seguida, a averbação 

nos autos, mediante a apresentação da certidão da matrícula do imóvel 

penhorado contendo a anotação da existência da penhora oriunda deste 

processo. Após a retirada dos Termos, mediante recibo, fixo o prazo de 

15(quinze) dias para comprovar as averbações através da juntada das 

certidões de matrículas atualizadas.Após, expeça-se Mandado de 

Avaliação de todos os imóveis penhorados nesta execução, cabendo ao 

exequente a localização das propriedades, a fim de viabilizar o ato. A 

ordem judicial deve ser cumprida por Oficial de Justiça Avaliador.O Oficial 

encarregado da diligência deverá observar os termos do art. 872 do CPC, 

devendo constar no laudo através de qual meio foi possível chegar ao 

valor final.Apresentado o Auto de Avaliação nos autos, sobre ele digam 

as partes, no prazo comum de 15(quinze) dias.Por fim, invocando o 

princípio da celeridade, determino a expedição de ofício ao Serasa para 

inclusão do nome dos executados naquele cadastro de inadimplentes, 

relativamente ao débito perseguido nesta execução, caso ainda não tenha 

sido adotada tal providência. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 05 de 

fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 328849 Nr: 1311-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIR RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSÉ VEDOIN, CLÉIA MARIA TREVISAN 

VEDOIN, LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN, IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA, HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN, ALESSANDRA 

TREVISAN VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, LAÍS CAROLINE 

OLIVEIRA PINTO - OAB:OAB/23370

 Código: 328849

Vistos, etc.

A priori, invocando o princípio da celeridade, determino a expedição de 

ofício ao Serasa para inclusão do nome dos executados naquele cadastro 

de inadimplentes, relativamente ao débito perseguido nesta execução, 

caso ainda não tenha sido adotada tal providência.

 Expeça-se também a certidão de dívida para registro de protesto, no 

Cartório competente, a ser providenciado pela parte exequente, caso 

tenha interesse.

Por fim, intimem-se os executados, na pessoa de seus advogados (via 

DJE) para indicar bens passíveis de penhora, quais são, quanto valem e 

onde se encontram, sob pena de sua conduta ser considerada ato 

atentatório à Justiça (CPC, artigo 774, inciso V), no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Por fim, oficie-se ao 2º Serviço Notarial e Registral, via malote digital, para 

que encaminhe a este Juízo as certidões de matrículas dos imóveis 

pertencentes aos executados, eventualmente registrados naquela 

Serventia de Registro Imobiliário, sem cobrança de emolumentos, pois a 

requerente é beneficiária de Justiça Gratuita (CPC, art. 98, IX), para instruir 

esta execução.

Após a adoção das providências supra elencadas e decorrido o prazo da 

intimação determinada no segundo parágrafo deste decisum, manifeste-se 

a parte exequente, em 05(cinco) dias, voltando-me os autos, em seguida, 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 317284 Nr: 20599-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO SILVA & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA cód.317284

VISTOS,

CERTIFIQUE-SE o cumprimento integral da decisão de fls.238, notadamente 

a expedição dos expedientes afetos a restrição dos dados da parte 

Executada, manifestando-se a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias acerca da certidão de protesto deferida.

Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 783404 Nr: 37115-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HELBIO MARTINS DA CUNHA, 

HERMES MARTINS DA CUNHA, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8.202, EVAN CORREA DA 

COSTA - OAB:MT/ 8.202, PAULO EDUARDO FERRAZ SANTALUCIA - 

OAB:6649/MT

 Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 151/153, 

somente para autorizar a penhora no rosto dos autos conforme 

requerida.Expeçam-se mandados de penhora a recair sobre 10%(dez por 

cento) do valor total das indenizações a serem recebidas pela empresa 

GARGATANO AGROPECUÁRIA LTDA, no rosto dos processos listados as 

fls. 151, até o limite do débito exequendo: R$ 411.002,24 (quatrocentos e 

onze mil e dois reais e vinte e quatro centavos). Os expedientes devem 

seguir acompanhados de cópia desta decisão, bem como do Contrato de 

fls. 159/161.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 06 de fevereiro de 

2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 789071 Nr: 43070-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIO ZANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE LUCIANA LEMOS CAPELLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALBERNAZ 

HORTENSI CUSTÓDIO SANCHES BERGAMASCO - OAB:25027/MT, 

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - OAB:13008/MT

 Código: 789071

 Vistos, etc.

Conforme já registrado na decisão de fls. 170, a sentença proferida 

nestes autos foi anulada para determinar a instrução do processo, com a 

produção das provas pleiteadas parte requerida.

Nesse contexto, devidamente intimada, a requerida requestou pela 

produção de prova testemunhal e pericial.

No que tange à produção da prova pericial, considerando os motivos pelo 

qual a parte requerida pretende a referida prova (apurar o valor do imóvel 

atual e à época da desocupação, apurar o valor de eventuais benfeitorias 

erigidas após a desocupação), entendo que a aludida prova técnica terá 

lugar na fase de liquidação da sentença, considerando que o objetivo da 

prova está interligado com o resultado da sentença.

Ante o exposto, DEFIRO, por ora, somente o pedido de produção de prova 

testemunhal.

 Para tanto, designo o dia 25/março/2020, às 13h30, para realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Fica consignado que cabe ao advogado de cada parte informar ou intimar 

a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s), dispensando-se a intimação do 

juízo, nos termos do art. 455 do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 111869 Nr: 2553-12.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALTER BISPO DOS SANTOS, 

SÔNIA CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE SÁ MENDES - 

OAB:9211/MS, SILVANA A. PEREIRA DA SILVA - OAB:7.108-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21188, FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Processo Código nº111869

VISTOS,

Tendo em vista o decurso do prazo do pedido de suspensão do processo 

formulado pela parte Exequente no bojo da manifestação à EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 10(dez) 

dias, corroborar aos autos o andamento atualizado da Ação Civil Pública – 

processo nº327/2008.

Após, voltem os autos conclusos.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301735 Nr: 14144-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER MANCINI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FAZOLO DE ABREU - 

OAB:21007/O, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Intimação da parte Exequente para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

da exceção de pré-executividade interposta nos autos nas fls. 79/83.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 760556 Nr: 12930-27.2012.811.0041

 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 

VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698-A

 Nesse contexto, entendo que os fundamentos dos Embargos articulados 

não se amoldam à exigência legal, razão pela qual JULGO IMPROCEDENTE 

o recurso de Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão 

combatida, cujo cumprimento integral, ora determino.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá (MT), 07 de fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 765117 Nr: 17803-70.2012.811.0041

 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: NELSON FERREIRA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT, WAMBIER 

YAMASAKI BEVERVANÇO - OAB:2049

 Processo Código nº765117

VISTOS,

DEFIRO o pedido formulado pela parte EXECUTADA as fls. 297/298 e 

REVOGO o despacho de fl.296, no tocante a expedição de ALVARÁ em 

favor da parte Exequente.

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para no prazo de 05 (cinco) dias depositar 

o valor excedente ao que restou definido no julgamento do Recurso de 

Agravo de Instrumento n.1012086-42.2019.8.11.0000, e que foi levantado 

pelo alvará de fl.232, sob pena de expropriação forçada.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, intime-se a parte 

Executada para requerer o que entender de direito no prazo de 05 dias, 

sob pena de arquivamento.

 Após, voltem os autos conclusos.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466162 Nr: 33487-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GALINDO KRASNIEVCZ, MARIA EMILIA 

KRASNIEVCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYLEI MIRANDA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F. PIRES - 

OAB:7.679/MT, CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE - 

OAB:18.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 Certifico que em contato com a perita nomeada no feito, esta, agendou 

data para início dos trabalhos periciais, para a data de 14/02/20 às 12:30 

hs, no balcão da secretaria do juízo, frisou ainda, a necessidade da parte 

requerida comparecer ao ato, portando todos os seus documentos oficiais 

de identifcação, bem como, trazer aos autos a via original do documento 

de fls 60 (Procuração), constante dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 741944 Nr: 38794-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA DARGEL PENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERREIRA, ANA KÉLCIA MALUF 

FERREIRA, NIZILDA ALVES MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Código: 741944

 Vistos, etc.

Nos termos da Súmula 240 do STJ, intimem-se os Requeridos para 

manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, advertindo-os que o silêncio 

será interpretado como anuência a extinção do processo sem julgamento 

do mérito, em face do constatado abandono dos autos pela parte 

requerente.

 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.: 745946 Nr: 43119-22.2011.811.0041

 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: KARIN KRAUSE BONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA, 

MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES, XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A, 

SOCOPA CORRETORA PAULISTA S/A, UM INVESTIMENTOS S/A 

CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:3662, DEFENSORIA PUBLICA - PATO DE MINAS - OAB:, JOÃO 

ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP, JOSE GABRIEL ASSIS 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/RJ 52.359, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA 

- OAB:3662, PEDRO MADUREIRA DE PINHO - OAB:RJ 156.853

 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

Processo Nº 43119-22.2011.811.0041 – Código: 745946

 VISTOS,

O Requerido/ UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS revogou a procuração ad judicia anteriormente 

outorgada aos seus procuradores, estando comprovada a notificação do 

mandante às fls. 2.009/2.012.

Como sabido, salvo expressa disposição legal em contrário, nos termos do 

art. 103 do CPC, não é dado à parte postular, em juízo, sem a 

representação de advogado legalmente habilitado.

A respeito da irregularidade superveniente de representação das partes 

preconiza o art. 76 do CPC que:

 Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício.

 § 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância 

originária:

 I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

I - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

(...)

Desta feita, nos termos dos artigos 76 e 103 do CPC, determino a 

SUSPENSÃO DO ANDAMENTO PROCESSUAL e a INTIMAÇÃO PESSOAL 

da PARTE REQUERIDA/ UM INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS para no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularizar a representação processual, constituindo novo patrono para 

tutelar seus direito e interesses no presente feito, sob pena de ser 

considerado revel.

Após, voltem os autos conclusos para julgamento dos Embargos de 

Declaração.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 348127 Nr: 18339-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GENTIL DE OLIVEIRA, MARIA MADALENA 

BATISTELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE TOLEDO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO DE OLIVEIRA KLEBIS - 

OAB:SP 183854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA 

MARTINS - OAB:OAB/MT 14442-B, DARLA MARTINS VARGAS - 

OAB:5300/B, MURILO BARROS SILVA FREIRE - OAB:8942/MT

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 

2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 341251 Nr: 11499-94.2008.811.0041

 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: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conesul - Projetos e Construções Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525, §5º do CPC, REJEITO 

LIMINARMENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

interposta por CONESUL – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA às fls. 

340/341.Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, pois incabíveis, nos 

termos da Sumula 519 do STJ (“Na hipótese de rejeição da impugnação ao 

cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários 

advocatícios.")Intime-se a parte EXEQUENTE para no prazo de 05 (cinco) 

dias juntar aos autos a planilha atualizada do débito, acrescido da multa e 

honorários previstos no artigo 523 do CPC, requerendo ainda o que 

entender de direito visando a satisfação do seu crédito. Intimem-se. 

Cumpra-seCuiabá, 07 de fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1154921 Nr: 33891-47.2016.811.0041

 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: CARMEM RODRIGUES DA CONCEIÇAO PINHEIRO, JOSE 

AUGUSTO RODRIGUES, ERODINA RODRIGUES DA SILVA, ALICE 

CONCEIÇÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIS DE DEUS JÚNIOR, ANTONIO 

LUIS DE DEUS, MODEPLAN CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIA A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A MT, ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - OAB:11564-A, 

ODAIR A BUSIQUIA - OAB:11564-A

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls 

105-184.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1144046 Nr: 29211-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BENEDITO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, CHEVROLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:OAB/SP 

297.608, SELMA FERNANDES CUNHA - OAB:15.600

 DIANTE DO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil 

Brasileiro, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DETERMINAR, 

solidariamente entre as requeridas, a restituir ao autor o valor pago pelo 

veículo, mediante comprovação dos valores, com juros de mora de 1% ao 

mês contados da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC desde o desembolso, bem como, ao pagamento no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC) a partir do presente decisum.Outrossim, após a restituição do valor 

pago, poderão as rés retomarem o produto defeituoso, às suas expensas. 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 8º do NCPC.Transitado em julgado 

e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da 

CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá - MT, 07 de 

fevereiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1069267 Nr: 55106-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE MARTINS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FARIAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:2320, MARIA JOSÉ DE ANDRADE GERALDES - 

OAB:2671/MT

 ANTE O EXPOSTO, como o título executivo objeto da presente execução 

encontra-se formal e materialmente regular, REJEITO de plano a EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta as fls. 109/130.Deixo de arbitrar 

honorários de sucumbência, pois incabíveis, nos termos da Sumula 519 do 

STJ (“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de 

sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.")Intime-se a parte 

EXEQUENTE para no prazo de 05 (cinco) dias juntar aos autos a planilha 

atualizada do débito, acrescido da multa e honorários previstos no artigo 

523 do CPC, requerendo ainda o que entender de direito visando à 

satisfação do seu crédito. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de fevereiro 

de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043266 Nr: 43138-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA CHINI, GRAZIELLE HERNANDES 

BARROS LEITE, GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 101-105 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880960 Nr: 17377-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, MARCOS GIOVANI RICARDO BERNARDI, 

FRANKLIN DIAS MARCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI DE OLIVEIRA AZEVEDO - 

OAB:165614, EDNA TEIXEIRA VEIGA - OAB:222.848/SP, PETERSON 

ZACARELLA - OAB:171384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 771/772.

Citação

Citação 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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1004606-50.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1004588-29.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 
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Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1004648-02.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1004595-21.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1056999-83.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000682-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO JANUARIO ESTRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1000682-31.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038355-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR DE ARRUDA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 
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termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1038355-92.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042553-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FELICIA DO NASCIMENTO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1042553-75.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043598-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1043598-17.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021452-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY ANDERSON NASCIMENTO DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1021452-79.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023805-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1023805-92.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 
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verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041931-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO CHAMPANHAT DE OLIVEIRA 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)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1041931-93.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040305-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ANGELICO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1040305-39.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054549-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1054549-70.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047474-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JESUS DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1047474-77.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004965-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO CARDOSO PAIVA (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)
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Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1004965-97.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004887-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL FERREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1004887-06.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004768-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1004768-45.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004741-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA IZZA DE LIMA BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1004741-62.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004761-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES HENRIQUE MOREIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1004761-53.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 
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Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004860-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES OAB - MT27617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1004860-23.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004872-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara Cível Processo: 

1004872-37.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) representante legal: 

Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O presente E-mail, referente 

aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do despacho e da petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 

e-mail, para responder, querendo, a ação. ADVERTÊNCIAS: O 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e a ausência 

injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser 

sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A parte, no entanto, poderá 

constituir representante por meio de procuração específica, como poderes 

para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Não havendo auto 

composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), iniciando a partir da audiência, não apresentando 

contestação, será considerada revel e presumindo-se verdadeiras as 

alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Cuiabá, 10 de 

Fevereiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 3648-6006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005556-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

ALINE MOREIRA TOSTA MELO OAB - 905.099.941-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1005556-59.2020.8.11.0041 (P) VISTOS, Cuida-se de pedido de 

“TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” 

proposta por LUIZ CLAUDIO MACIEL MELO representado por sua genitora 

ALINE MOTEIRA TOSTA MELO em desfavor do UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando em síntese que aderiu 

ao contrato de plano de saúde em 30/12/2019, e, não obstante ainda não 

ter decorrido o prazo de carência contratual, necessitou ser submetido a 

consulta médica e exames em decorrência de estar apresentando quadro 

de febre e “calor” local no joelho, oportunidade em que o médico 

especialista diagnosticou o quadro de “artrite séptica” cujo tratamento 

recomendado foi o cirúrgico de emergência diante do “alto poder de 

morbilidade”. Discorre que a Requerida recusou autorizar o procedimento 

sob a justificativa de que o serviço está obstado por cláusula contratual 

de carência, não deixando outra alternativa senão a internação da criança 

às suas expensas. Relata não possuir condições financeiras de arcar 

com o custo da cirurgia, tecendo considerações sobre a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor e as normas aplicáveis aos casos de 

mitigação do prazo de carência em caso de urgência de emergência. Ao 

final, requer a concessão de tutela de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGENCIA ANTECIPADA em CARÁTER ANTECEDENTE para determinar a 

ré que autorize e/ou custeie TODO O TRATAMENTO, incluindo 

procedimentos cirúrgicos e exames, a medicações se for necessário junto 

a o  H O S P I T A L  S O T R A U M A  –  H O S P I T A L  D E 

ACIDENTADOSTRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA e com os especialistas 

que necessitar, conforme indicação médica, ou em outra clínica 

especializada conveniada à ré, sob pena de multa diária; Indicou que 

aditará a petição inicial para acrescer ao presente requerimento de tutela 

provisória de urgência antecipada os pedidos de tutela final para a 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL que prevê 

prazo de carência para as doenças pré-existentes, além de INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL e DANO MATERIAL pela injusta recusa pela negativa 

de tratamento. É o relatório. DECIDO. De proêmio, saliento que no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora 

corroborou fazer jus à benesse neste momento processual, de sorte que 

o deferimento do pedido é medida que se impõe. Para o deferimento da 

TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, exige a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 e 303 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Na 

espécie, a relação jurídica consolidada entre as partes é indene de 

dúvidas, de consumo, sujeitando-se, portanto, ao Código de Defesa do 

Consumidor e, também, aos ditames da Lei nº 9.656/98 que regulamenta 

os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim como prevê 

a Súmula 469 do STJ. In casu, tenho que os documentos que acostados à 

inicial, dão conta em cognição sumária, da probabilidade do direito, haja 

vista a verossimilhança fática estar representada pelo relatório médico 

emitido pelo médico especialista (Id.29053040), assim como a guia de 

internação anexada ao Id.29053034 pág.2, em que o atendimento da 

Requerente realizado nesta data, está classificado como de caráter 

urgente/emergencial para tratamento ortopédico De outra sorte, a 

probabilidade do direito à concessão da tutela provisória vindicada está 

consubstanciada na Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, 

dispensando-se maiores delongas, in verbis: A cláusula contratual de 

plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de 

assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é 

considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas 

contado da data da contratação. (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 08/11/2017, DJe 20/11/2017) Assim, embora verificado não ter 
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transcorrido o prazo de carência para a hipótese de cirurgia internações, 

diante da demonstração, quantum satis, o caráter emergencial da 

enfermidade, como se infere do atestado médico dando conta da 

necessidade de internação urgente e intervenção cirúrgica, a fim de 

preservar-lhe a integridade física e os movimentos dos membros 

inferiores, é o caso da aplicação do que dispõe o art. 35-C da Lei 

9.656/98: 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, caracterizada em 

declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os 

resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo 

gestacional. Com efeito, deve ser afastada a carência contratual e a 

recusa do plano de saúde através de provimento jurisdicional que 

determine a autorização de todo e qualquer tratamento que se fizer 

necessário para o restabelecimento da saúde plena da Autora. Por fim, 

relevante anotar que o perigo da irreversibilidade deve ser vista sob a 

ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, prevalecendo a 

proteção ao bem jurídico mais relevante, de modo que os prejuízos 

patrimoniais para realização dos procedimentos e tratamentos médicos 

indicados para a parte Autora, poderão ser recompostos a posteriori, em 

caso de improcedência da demanda, enquanto a vida, especialmente 

quando se enfrenta doença grave, nem sempre poderá ter a mesma sorte. 

Logo, deve prevalecer neste momento processual, o direito incondicional à 

saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, cabendo a 

parte Requerida autorizar o procedimento requisitado. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 303 do CPC c/c Súmula 597 do STJ, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para que a parte Requerida UNIMED 

CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 24h (vinte e 

quatro horas), AUTORIZE TODOS OS PROCEDIMENTOS/TRATAMENTOS 

MÉDICOS descritos na exordial e indicados ao Autor LUIZ CLAUDIO 

MACIEL MELO, inclusive em atendimento contínuo da urgência/emergência 

no hospital em que está atualmente internado (SOTRUMA-id.29056153), 

até ulterior deliberação, sob pena de MULTA DIÁRIA no valor de R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em caso de DESCUMPRIMENTO da 

presente decisão, além das penalidades legais. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte Requerida para conhecimento da ação e cumprimento da ordem 

judicial. Fica a parte Autora desde já INTIMADA para no prazo de 15 

(quinze) dias ADITAR A PETIÇÃO INICIAL nos termos do §1º do artigo 303 

do CPC, com a complementação de sua argumentação, juntada de novos 

documentos e a confirmação do pedido de tutela final, sob pena do 

processo ser extinto sem resolução de mérito (§2º). Aditada a inicial, nos 

termos do artigo 303, §1º inciso II e III do CPC, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida para comparecer 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-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. A parte Requerente DEVERÁ ser intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, §3º, CPC). Decorrido o prazo para o aditamento da 

ação in albis, certifique-se e voltem conclusos para extinção. Com fulcro 

no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

da parte Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios 

da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações 

exaradas. DEFIRO AINDA O CUMPRIMENTO DA PRESENTE MEDIDA PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, SERVINDO ESTA ORDEM COMO 

MANDADO. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005504-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. R. X. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE OLIVEIRA SCARCELLI DE MORAES OAB - MT18689/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

CELMA RABELO XAVIER OAB - 849.332.671-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1033153-37.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR, DANOS MORAIS E DANOS 

MATERIAIS proposta por ANTONIO VICENTE RABELO XAVIER GOIAVA, 

menor impúbere (06 anos de idade) representado por sua genitora CELMA 

RABELO XAVIER, objetivando compelir a Requerida UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a custear integralmente o 

tratamento médico e insumos prescritos pelo médico especialista em 

decorrência do Autor apresentar sintomatologia as características do 

espectro do autismo. Formulou ainda pedido de gratuidade da justiça. É o 

relatório. DECIDO. De proêmio, no tocante à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à 

benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que se impõe. 

Pois bem. Para o deferimento da tutela provisória de urgência é exigida a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Na espécie, a 

relação jurídica consolidada entre as partes é indene de dúvidas, de 

consumo, sujeitando-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor e, 

também, aos ditames da Lei nº 9.656/98 que regulamenta os planos e 

seguros privados de assistência à saúde, assim como prevê a Súmula 

469 do STJ. In casu, os elementos trazidos aos autos demonstram a 

verossimilhança do direito alegado pela parte Autora, bem como fundado 

receio de danos de difícil reparação, tudo a permitir a concessão da 

medida pleiteada. A recusa de cobertura fundada no fato do procedimento 

não estar previsto no rol de procedimentos da ANS (Id.29033518) já 

encontra entendimento pacificado na jurisprudência da Corte Superior, que 

considera abusiva e inadequada, porquanto o predito rol é meramente 

exemplificativo, se mostrando ilícito a limitação do tratamento medico 

indicado para o segurado. Colha-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE 

EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CONFIGURAÇÃO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é 

no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da 

negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de 

procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao 

acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois 

agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 

paciente. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais 

baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência 

da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando 

irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que 

arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). 3. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 1021159/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017) 

Consigno que aludida listagem trata da cobertura mínima obrigatória e não 

deve ser confundida com a obrigatoriedade de cobertura mínima, a qual 

deve ser ofertada pelos planos de saúde, com a limitação para cobertura 

máxima, sendo a segunda abusiva. Importante ressaltar também que 

incumbe ao médico responsável pelo tratamento do enfermo a indicação 

de tratamento adequado, não cabendo à empresa que administra o plano 

de saúde estipular o que seria ou não conveniente para o usuário. Dessa 

forma, o Réu deve assegurar a cobertura de tratamento indicado para a 

parte Requerente nos termos determinados pela médica responsável, em 

instituição de confiança da família credenciada ao plano de saúde ou não, 

ressalvadas as peculiaridades contratuais de reembolso, etc. Por sua vez, 

o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, perfaz 

demonstrado pelo risco de agravamento do quadro clínico do Requerente 

e garantia de sua sobrevivência digna, devendo prevalecer neste 

momento processual, o direito incondicional à saúde, corolário do princípio 

da dignidade da pessoa humana, cabendo à parte Requerida 

autorizar/prestar/custear integralmente o atendimento médico prescrito 

com a cobertura de todas as indicações. Ademais, a exclusão pretendida 

pela seguradora ofende ainda a boa-fé que deve nortear os contratos 

consumeristas, cabendo, pela pertinência, trazer à colação a lição de 

NELSON NERY JUNIOR: “Quem quer contratar plano de saúde quer 

cobertura total, como é obvio. Ninguém paga plano de saúde para, na hora 

em que adoecer, não poder ser atendido. De outro lado, se o fornecedor 

desse serviço exclui de antemão determinadas moléstias, cujo tratamento 

sabe dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer receber e não 

prestar o serviço pretendido pelo consumidor” (Código Brasileiro de 
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Defesa do Consumidor, Forense Universitária, 8ª Edição, página 570). 

Outrossim, ausente na hipótese o perigo de irreversibilidade da medida, 

porquanto os custos com os tratamentos poderão ser cobrados da parte 

Autora, em caso de eventual improcedência da demanda. ANTE O 

EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do 

CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada e DETERMINO que a 

Requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO no 

prazo de 24h(vinte e quatro horas), IRRESTRITAMENTE AUTORIZE OS 

TRATAMENTOS MÉDICOS e PROCEDIMENTOS/MEDICAMENTOS E 

INSUMOS AMBULATORIAIS/CIRURGICOS/HOSPITALÁRES/TERAPEUTICOS 

e similares, indicados pela equipe médica que atende o Autor ANTONIO 

VICENTE RABELO XAVIER GAIVA, especialmente no que tange à TERAPIA 

COMPORTAMENTAL ESPECIALIZADA PELO METODO ABA, 

respeitando-se tão somente limitações contratuais estabelecidas entre as 

partes, sob pena de multa diária por eventual descumprimento desta 

ordem, que fixo no importe de R$500,00 (quinhentos reais). DETERMINO 

que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de 

Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte 

Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, devendo a 

parte Requerente ser intimada na de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. DETERMINO o cumprimento URGENTE da ordem, 

ficando desde já autorizada a realização da diligência pelo Oficial de 

Justiça Plantonista, servindo a presente como mandado. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005405-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1005405-93.2020.8.11.0041 (MF) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito ao argumento de que distribuiu 

equivocadamente estes autos para este juízo, pois se trata de matéria de 

plantão judiciário, tendo logrado êxito na distribuição, processo sob o n. 

1005407-63.2020.8.11.0041, o que se mostra plausível, sendo dispensada 

a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, 

nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. Considerando o evidente e confesso erro de distribuição da 

ação, reputo impróprio a condenação da Requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais remanescentes, regidas pelo artigo 90 do 

CPC/2015. Sem honorários advocatícios por não ter ocorrido a 

angularização processual. Depois de observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028702-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANCARDEL CORREA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT3342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO ASSUNCAO E SILVA (REU)

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

referente a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 

25/05/2020 12:00 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ - CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015725-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA JANAINA FIGUEIREDO COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARLOS PALAZZO OAB - MT8157-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015725-76.2018.8.11.0041 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, 10 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037329-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BATISTA SERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO JOSE DOMINGOS OAB - MT12907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037329-59.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041702-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA BELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA DAISY GIL DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041702-36.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048280-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RIBEIRO BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ANTONIO RODRIGUES DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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GERI CARLOS RODRIGUES DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CONTA.GS - CONTABILIDADE E ASSESSORIA DE SERVICOS 

EMPRESARIAIS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1048280-15.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1050740-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONJ COND RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1050740-72.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053421-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEGREIROS DE OLIVEIRA & RODRIGUES LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1053421-15.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055095-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLY WALK INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERIO DE PAULA OAB - SP112832 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEZERRA & PEPPE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1055095-28.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002769-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN ALMEIDA LAZZARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002769-57.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 às 14:06 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002830-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JANDERSON CAVALCANTE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002830-15.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004806-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MOURA MACHADO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004806-57.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 às 13:02 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002155-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAZAROTI OAB - 706.808.251-34 (PROCURADOR)

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

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002155-52.2020.8.11.0041 DESPACHO 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, 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, 06 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004519-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. P. P. (AUTOR(A))

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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004519-94.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/05/2020 às 12:00 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003719-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY GUIA MONTEIRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003719-66.2020.8.11.0041 Vistos e etc. A presente 

ação teve seu pedido de tutela de urgência analisado e parcialmente 

deferido pelo juiz plantonista, conforme decisão de id. 28595338, tendo 

sido a ré devidamente intimada para cumprimento da liminar (id. 

100371966). Desnecessário o aditamento da petição inicial conforme 

determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com 

argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos termos do art. 

334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25/05/2020 

às 10:30 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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 193 de 348



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. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de fevereiro 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037034-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037034-22.2019.8.11.0041 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, 10 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002588-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DA SILVA ALMADA (AUTOR)

I. L. D. S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002588-56.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004737-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MATOS RIBEIRO LIMA OAB - 567.423.041-20 (REPRESENTANTE)

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004737-25.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/06/2020 às 08:30 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004878-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA STEFFANI PEREIRA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004878-44.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 às 13:50 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016505-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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M. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

ANDRE FAZOLO DE ABREU OAB - MT21007-O (ADVOGADO(A))

JULIANA GOMES TAKAYAMA OAB - MT14119-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNO DE FRANCA BARRETO OAB - MT10274-O (ADVOGADO(A))

ELY MACHADO DA SILVA OAB - MT9620-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT9116-B (ADVOGADO(A))

THATIANE MARIANA CAMACHO DOS REIS OAB - MT20814/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016505-16.2018.8.11.0041 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, 10 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004882-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDENIL RAMOS NOGUEIRA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004882-81.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 às 13:18 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002388-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002388-49.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 às 13:18 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002400-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002400-63.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 às 13:50 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002391-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002391-04.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 às 13:18 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002366-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEDROSO DE FRANCA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002366-88.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 às 13:02 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002380-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE FREITAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002380-72.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001771-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EYDSON CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001771-89.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 às 13:18 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001765-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CARLOS DO ROSARIO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001765-82.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 às 13:02 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002045-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO NILTON JACINTO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002045-53.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 às 13:50 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051027-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DE ALENCAR FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1051027-35.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 25/05/2020 às 09:30 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(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, 06 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001789-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001789-13.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 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(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, 6 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1059172-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SERVICO E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059172-80.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 01 /06/2020 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, 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, 10 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1008955 Nr: 27081-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO APARECIDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGURADORA S/A, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAIANA APIO - OAB:16103-MT, 

ORLANDO DOS SANTOS - OAB:2.417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383, CAROLINA DAVOGLIO ARRUDA - 

OAB:OAB/MT 16.501-B, Edgard Pereira Veneranda - OAB:30.629-MG, 

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

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos à 1ª instância, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861440 Nr: 2860-77.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DUARTE MATOS

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SALES VIEIRA - 

OAB:11.663/MT, Fernanda Alves Cardoso - OAB:9.494, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

O requerido solicitou o envio dos autos à secretaria da 8ª Vara Cível para 

extração de cópias.

Deste modo, DEFIRO o pedido de p. 196/197.

 Após, concluso.

Cuiabá, ___ 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.: 884656 Nr: 19609-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DUARTE MATOS

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - 

OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, FERNANDA ALVES 

CARDOSO CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, GISELA ALVES CARDOSO 

- OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT, 

THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão proferida nos autos em apenso.

Após, concluso.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889449 Nr: 22870-45.2014.811.0041

 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: CARLA RAMOS BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16368/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES LUIZ PAIM - 

OAB:63.562

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado, para 

retirada do documento original. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710969 Nr: 3975-41.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CECÍLIA DOS SANTOS CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTSON RUAS BAGANHA, CHRISTIAN J. 

L. GASPAROTTO, BRASILCOTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE PAPÉIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE SANTOS 

OJEDA - OAB:8419, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17.007/0/MT, ELCIO LIMA DO PRADO - OAB:4757/MT, 

FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO - OAB:5140, NILSON BALBINO 

VILELA JUNIOR - OAB:5982, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. FILHO - 

OAB:13.685 MT, SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:3546-A/MT, THAIS 

FERNANDA P. NOLETO LEITE - OAB:OAB/MT 20.890

 Nesta data, intimo a parte autora para se manifestar acerca do Oficio n° 

005/2020 , no prazo de 5 cinco dias. Torno sem efeito a certidão de fls 

320, tendo em vista que feita equivocadamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 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-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600/MT

 Alvará eletrônico n° 585331-1/2020
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600/MT

 Alvará eletrônico n° 585337-0/2020

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130177 Nr: 23065-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA MARTINS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Alvará eletrônico n° 585452-0/2020

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1137094 Nr: 26112-41.2016.811.0041

 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: NILMA GOMES NEPONUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Alvará eletrônico n° 585460-1/2010

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070517 Nr: 55610-22.2015.811.0041

 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: JOILDO RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Alvará eletrônico n° 585339-7/2020

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090985 Nr: 6575-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDEMAR BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A

 Alvará eletrônico n° 585472-5/2020

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054366 Nr: 48522-30.2015.811.0041

 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: ANDRÉIA CRISTINA FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE DE FÁTIMA COSTA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Alvará eletrônico n° 583806-1/2020

 Intimação da Parte Autora

 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

 Alvará eletrônico n° 585501-2/2020

 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

 Alvará eletrônico n° 585497-0/2020

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888002 Nr: 21897-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSDS, KSDS, KSDS, GENICELLI SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da Juntada de Oficio. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1008571 Nr: 26945-93.2015.811.0041

 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: MSJ, FATIMA APARECIDA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907

 Alvará eletrônico n° 585447-4/2020

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003755-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MERCE FERNANDES (AUTOR(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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003755-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA MERCE FERNANDES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e etc. Trata-se de ação 

declaratória de ilegalidade, inexistência e inexigibilidade de débito oriundo 

de fatura de recuperação de consumo e indenização a título de danos 

moral c/c pedido de tutela de urgência, proposta por Maria Merce 

Fernandes representada por seu curador Silvestre Theodoro Fernandes 

contra a Energisa Mato Grosso – Dist. De Energia S.A., ambas qualificadas 

nos autos. Relata a autora que é titular da Unidade Consumidora n. 

6/407560-2, e que nos meses de fevereiro a abril de 2019 ficou sem o 

fornecimento de energia elétrica tendo em vista os débitos em aberto. 

Ressalta que no mês de março firmou parcelamento dos débitos em aberto 

e que teve o restabelecimento do fornecimento de energia em maio, 

quando o acordo foi homologado. Ocorre que mesmo com o fornecimento 

de energia suspenso, a autora foi surpreendida com fatura do mês de 

abril/2019, referente a consumo recuperado de energia de 698 kWh, no 

valor de R$ 580,63 (quinhentos e oitenta reais e sessenta e três 

centavos). Sem entender o motivo da cobrança, a autora através de seu 

curador, buscou informação junto a ré, que lhe informou que no dia da 

religação da energia fora constatada irregularidades na unidade 

consumidora da autora, sendo aquele o valor referente a recuperação de 

consumo. Inconformada, dirigiu-se ao PROCON para registrar reclamação, 

recebendo resposta idêntica, sendo acrescentado somente que a 

irregularidade seria de desvio de energia no ramal de ligação. Aduz a 

autora que não estava presente no dia em que foi realizada a vistoria que 

ensejou a cobrança em testilha e não recebeu em nenhum momento cópia 

do termo de ocorrência e inspeção (TOI nº. 708227), bem como carta ao 

cliente ou mesmo qualquer documento esclarecendo os meses aos quais 

se referiam a suposta recuperação de consumo. Ademais, alega que 

moram na residência apenas a autora e seu irmão, que possuem 

pouquíssimos eletrodomésticos e ainda, que se esforçam para 

economizarem, tendo em vista que já possuem débitos elevados. Postula a 

concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de determinar a 

suspensão da cobrança da fatura com vencimento em 30/07/2019, no 

valor de R$ 580,63, e ainda, que a ré se abstenha de interromper o 

serviço com base na referida fatura, sob pena de multa diária. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. A autora requer a concessão de 

tutela de urgência para compelir a ré a se abster de suspender o 

fornecimento da energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/407560-2 

com base na fatura com vencimento em 30/07/2019 no valor de R$ 580,63, 

bem como a suspensão da cobrança da referida fatura, vez que não 

concorda com os valores cobrados. A tutela almejada pela autora 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.” A pretensão almejada 

pela autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de 

urgência em caráter antecedente, 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 

NCPC, 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. Verifica-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.) Insta consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de 

energia elétrica é considerado essencial e deve ser prestado pelas 

concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do 

disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “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. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” In casu, a fatura de R$ 580,63 

(quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos), pendente de 

pagamento, segundo a autora não são exigíveis, eis que discorda dos 

valores representados por estas. Diante destas explanações, verifica-se 

a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, uma vez que 

a probabilidade do direito da autora está consubstanciada nos 

documentos colacionados nos autos, os quais demonstram, nesse juízo 

de cognição sumária, que a ré não se prestou a justificar tal cobrança. 

Quanto ao pedido de abstenção de inclusão do nome da autora dos 

órgãos de restrição creditícia, o perigo de dano é evidente, haja vista que 

a negativação do nome das pessoas de forma indevida geram abalo 

financeiro, prejudicando as relações comerciais e imagem. Da mesma 

forma, diante da possibilidade de a ré interromper o fornecimento de 

energia elétrica na UC da autora. Posto isto, presentes os requisitos 

autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 

2º, do Código de Processo Civil e determino que a ré se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 

6/407560-2, em decorrência do inadimplemento da fatura com vencimento 

em 30/07/2019, no valor de R$ 580,63 (quinhentos e oitenta reais e 

sessenta e três centavos), e SUSPENDO a cobrança da referida fatura. 

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(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 
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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. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2020. ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004017-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004017-58.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

DENIZE CORREA DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e etc. Trata-se de reclamação 

com pedido liminar proposta por Denize Correa da Costa contra a Energisa 

Mato Grosso – Dist. De Energia S.A., ambas qualificadas nos autos. Relata 

a autora que é titular da Unidade Consumidora n. 6/279490-9 e que sempre 

pagou as contas de energia em dia, sendo que o seu consumo jamais 

excedeu a R$ 300,00 (trezentos reais). Aduz que reside em uma kit net 

com sua filha e ambas passam o dia todo fora, sendo improvável que de 

um mês para outro apenas sejam capazes de dobrar o consumo de 

energia. De outro lado, informa que não houve aquisição de qualquer 

eletrodoméstico ou gasto desmedido de energia que pudesse justificar o 

elevado valor da fatura. Ocorre que nos meses novembro e dezembro de 

2019 a autora recebeu faturas com valores exorbitantes, correspondente 

respectivamente a R$ 765,64 e R$ 767,38, restando uma média de 749 

kWh. No entanto, não se conforma com esse valor por estar em 

dissonância com a realizada. Informa que sempre cumpriu com seus 

compromissos, mas diante do vultoso valor cobrado se viu impossibilitado 

de adimplir as faturas, sendo compelida a buscar o PROCON para 

resguardar-se de seus direitos, por meio do protocolo n. 

51.0001.005.79-0022597. Contudo a tentativa restou infrutífera. A ré 

alegou que o medidor estava funcionando perfeitamente, não sendo 

detectada qualquer anormalidade, sendo realizada a sua substituição em 

06/01/2020. No entanto, a autora alega que se não houvesse 

irregularidades no medidor, não haveria necessidade de troca do 

aparelho, diferente do que aconteceu. Postula a concessão de tutela 

antecipada de urgência, a fim de se desconstituir a dívida e proceder a 

readequação dos valores das faturas dos meses de novembro e 

dezembro/2019, e ainda, que a ré se abstenha de incluir o nome da autora 

nos cadastros de proteção ao crédito e interromper o serviço com base 

nas referidas faturas, sob pena de multa diária. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. A tutela almejada pela autora 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.” A pretensão almejada pela autora diz 

respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, 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 NCPC, 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. Verifica-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.) Insta consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de 

energia elétrica é considerado essencial e deve ser prestado pelas 

concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do 

disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “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. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Diante destas explanações, 

verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, 

uma vez que a probabilidade do direito da autora está consubstanciada 

nos documentos colacionados nos autos, os quais demonstram, nesse 

juízo de cognição sumária, que o consumo mensal da autora jamais 

excedeu a R$ 300,00 (trezentos reais), demonstrando a existência de 

alguma irregularidade. Quanto ao pedido de abstenção de inclusão do 

nome da autora dos órgãos de restrição creditícia, o perigo de dano é 

evidente, haja vista que a negativação do nome das pessoas de forma 

indevida geram abalo financeiro, prejudicando as relações comerciais e 

imagem. Da mesma forma, diante da possibilidade de a ré interromper o 

fornecimento de energia elétrica na UC do autor. Posto isto, presentes os 

requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino que a ré se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora nº 6/279490-9 em decorrência do inadimplemento das 

faturas referentes aos meses de novembro e dezembro/2019 nos valores 

respectivos de R$ 765,64 e R$ 767,38, e SUSPENDO a cobrança das 

referidas faturas. Designo audiência de conciliação para o dia 19/05/2020 

às 08:30 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(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. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 

2020. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039762-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA CAROLINA GOMES ALBERTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039762-36.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c 

indenização por dano moral proposta por Kassia Carolina Gomes Alberti 

em face da AGEMED Saúde S.A, aduzindo, em síntese, que é beneficiária 

de plano de saúde, sendo portadora de obesidade mórbida com IMC acima 

de 48Kg/m², pré-diabetes e apneia do sono. Afirma que em 12/08/2019 

realizou pedido administrativo para autorização de cirurgia de 

Gastroplastia para obesidade mórbida, contudo, sua solicitação foi negada 

ao argumento de não preenchimento de requisitos elaborados pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar. Informa que o procedimento foi 

indicado por profissional médico, eis que há 2 (dois) anos faz tratamentos 

clínicos, porém sem sucesso, sendo que a cirurgia indicada não possui 

natureza estética, sendo necessária à melhora de sua qualidade de vida e 

a fim de evitar futuras complicações. Diante disso, requer o da tutela de 

urgência para determinar à ré autorize e custeie a cirurgia de gastroplastia 

para obesidade mórbida, sob pena de multa diária. Determinada a emenda 

da petição, a autora atendeu a ordem no Id. 24021356. É o relatório. 

Decido. Defiro a emenda da petição inicial e concedo à autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. O art. 300 do Código de 

Processo Civil traz os pressupostos necessários para o deferimento da 

liminar pretendida: “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.” Em análise sumária aos autos e 

documentos que instruem o feito, verifico que a tutela pretendida pela 

autora é a tutela provisória de urgência, prevista no art. 300, CPC. Sobre 

esse tema, Fredie Didie Jr. leciona: “As tutelas provisórias de urgência 

(satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração de ‘probabilidade do 

direito’ e do ‘perigo da demora’ (art. 300, CPC).” (In curso de direito 

processual civil. Ed. Jus Podivm, Salvador, 2016, p.584). Deste modo, para 

o deferimento da tutela almejada pela parte autora deve estar evidenciada 

a probabilidade do seu direito e o perigo da demora. A autora assevera 

que se faz necessário ser submetida à cirurgia de gastroplastia para 

obesidade mórbida, ao argumento de que o procedimento se trata de 

indicação médica que resultará na melhora de sua qualidade de vida. 

Sustenta que, em razão da obesidade, possui problemas de saúde como 

apneia do sono e pré-diabete, e que a cirurgia irá fim de evitar futuras 

complicações em seu estado de saúde. E, no intuito de demonstrar a 

urgência, a autora colacionou nos autos relatório médico, receituários, 

relatório psicológico, parecer psiquiátrico, laudo nutricional (id. 23760735). 

Entretanto, os documentos não demonstram a urgência relatada. Deste 

modo, não resta demonstrada a alegada urgência para caracterizar o 

requisito exigido pelo dispositivo supramencionado, que é o perigo da 

demora em aguardar a autorização do tratamento. 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) Assim, diante da ausência do pressuposto autorizador a 

tutela de urgência, o indeferimento da liminar, é medida que se impõe. 

Entretanto, o pedido poderá ser reanalisado posteriormente, caso 

pleiteado novamente. Com estas considerações e fundamentos, indefiro a 

tutela de urgência. Designo o dia 19/05/2020 às 12:30 horas para a 

audiência de conciliação, 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 contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053848-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIREMA DA GUIA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1053848-12.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 
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BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a autora não 

qualificou na inicial sua profissão, e não colacionou nenhum documento 

que comprove que o valor por ela percebido é insuficiente para custear o 

presente feito. Oferecemos a oportunidade para que a autora 

comprovasse sua compatibilidade com aqueles que fazem jus aos 

benefícios da justiça gratuita, porém a mesma deixou decorrer o prazo 

legal sem se manifestar nos autos. Posto isto, considerando que a autora 

não colacionou aos autos prova convincente de sua hipossuficiência, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo 

a autora o parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, 

§8° do CPC/15. Assim, poderá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas. 

Remeta-se o e-mail a Central de Arrecadação para averbação da presente 

decisão e liberação das guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 

15 dias, e não tendo o autor adimplido com a integralidade das custas e 

taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 

2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019871-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1019871-34.2016.8.11.0041 

SENTENÇA CLAUDINEIA FERREIRA DOS SANTOS 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 21 

de dezembro de 2015, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

A autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte 

ré contestou a ação requerendo, preliminarmente, a retificação do polo 

ativo para constar CLAUDINEIA FERREIRA DOS SANTOS, a inclusão da 

Seguradora Líder como representante processual e arguindo as 

preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir pelo 

pagamento na esfera administrativa. No mérito, defende a inexistência de 

prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por CLAUDINEIA FERREIRA DOS SANTOS em 

face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Retifique-se a 

autuação fazendo constar no polo ativo da demanda CLAUDINEIA 

FERREIRA DOS SANTOS. 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 Rejeito 

a preliminar de inépcia da inicial pois o equívoco quanto as datas trata-se 

de mero erro material, na medida que todos os documentos médicos 

trazidos pela autora comprovam que o acidente ocorreu em 21/12/2015. 

Igualmente, rejeito a preliminar de carência da ação pela falta de interesse 

de agir, sob argumento de que já realizou o pagamento da indenização à 

autora administrativamente, uma vez que o adimplemento parcial do seguro 

não obsta o pleito judicial do complemento do valor. Quanto a impugnação 

dos documentos juntados pela autora, razão não assiste à seguradora ré, 

vez que da análise acurada dos autos verifica-se que a assinatura da 

autora no instrumento de procuração é semelhante a assinatura exarada 

no laudo de avaliação médica realizado perante a Central de Conciliação. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no punho direito computada em 75% (ID 

5840310). Neste caso, para a perda da mobilidade de um dos punhos o 

percentual é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%, 

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 

18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. No caso, a autora recebeu administrativamente a quantia de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Portanto, abatendo a quantia recebida, a autora faz jus, ainda, ao 

recebimento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos) referente ao sinistro ocorrido em 21/12/2015. 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 CLAUDINEIA FERREIRA DOS SANTOS 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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 
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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: 1021481-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDERSON LUIZ CARVALHO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1021481-37.2016.8.11.0041 

SENTENÇA GEANDERSON LUIZ CARVALHO DA CRUZ propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 21 

de outubro de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação 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 GEANDERSON LUIZ 

CARVALHO DA CRUZ em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o 

argumento de que o autor não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo 

carimbado pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a 

ausência de entrega da documentação necessária à regulação do sinistro 

não impede a resolução do feito, em razão da resistência administrativa 

caracterizada em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 

35425/2017). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

direito computada em 50% (ID 6774887). 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. O autor postula, ainda, o ressarcimento de despesas de assistência 

médica e suplementares, contudo, diante da ausência de comprovação de 

dispêndio, o pedido deve ser indeferido. 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 GEANDERSON LUIZ CARVALHO DA CRUZ em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019110-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON DANIEL SALES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ELIDIANA SALES NOGUEIRA (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. 1019110-03.2016.8.11.0041 

SENTENÇA GLEIDSON DANIEL SALES DE OLIVEIRA propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 27 

de fevereiro 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. Decisão 

saneadora de ID 10958352 afastou as preliminares arguidas e deferiu a 

produção de prova pericial. O perito informou o não comparecimento do 

autor na perícia (ID 28853826). O autor, embora pessoalmente intimado 

através de seu advogado e por carta com aviso de recebimento (ID 

28807511/28917606), não compareceu a perícia designada. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por GLEIDSON DANIEL 

SALES DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Para fins de julgamento da ação de cobrança de DPVAT, 

deve o juízo respeitar a tabela de graduação do valor da indenização de 
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acordo com a lesão sofrida pela vítima. Portanto, para a apuração e 

comprovação de que o autor se tornou inválido em razão do acidente de 

transito, necessário a realização do exame pericial. Tanto que o assunto já 

está sumulado pelo STJ 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez”. Pois bem! Embora devidamente intimado para 

comparecer e ser submetido ao exame pericial, o autor não atendeu ao 

chamado judicial. Determinada a intimação pessoal do autor, a 

correspondência retornou com o campo “endereço insuficiente” 

assinalado. Importante ressaltar que a correspondência de intimação 

enviada ao autor foi encaminhada ao endereço constante na peça inicial, 

informado pelo próprio autor, presumindo-se válido, conforme disposto no 

parágrafo único do art. 274 do CPC. Vejamos: “Art. 274. Não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. (Grifo nosso).” Ademais, é pacífico o entendimento de 

que cabe a parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação 

ao seu advogado como em relação ao Juízo. Nesse sentido o TJMT: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – VÁRIOS 

AGENDAMENTOS DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO VIA 

DJE – AUSÊNCIA DA PARTE – INTERNAÇÃO EM UNIDADE FILANTRÓPICA 

– IRRELEVÂNCIA – DATA DA INTERNAÇÃO POSTERIOR À ÚLTIMA DATA 

DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL – 

DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. É dever da parte autora manter atualizado seu ENDEREÇO, 

tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo. (N.U 

0057481-24.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

02/03/2018) Sem a realização da prova pericial, para a qual o autor foi 

pessoalmente intimado mas não compareceu e não justificou sua 

ausência, não há prova de que em razão do acidente houve a 

incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Assim, o 

autor deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos 

do art. 373, inciso I do CPC, razão pela qual a improcedência da ação se 

impõe, uma vez que compete ao autor comprovar o fato constitutivo do 

seu direito e da ré o impeditivo, extintivo e modificativo daquele. Dito isto, a 

improcedência do pedido se impõe, conforme entendimento do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO 

INCAPACITANTE – NECESSÁRIA PERÍCIA PARA QUANTIFICAR O GRAU 

DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO COMPARECE À PERÍCIA DESIGNADA – 

AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – 

ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Ao deixar de comparecer à perícia não se desincumbiu o apelante do ônus 

de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 333, I, do 

Código de Processo Civil.” (TJMT, APELAÇÃO Nº 22972/2015, Relator: 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgamento: 24/06/2015). E do Tribunal de 

Justiça de São Paulo: “Seguro obrigatório. Cobrança. Acidente de veículo. 

Seguro obrigatório DPVAT. Alegação de incapacidade permanente. Não 

comparecimento à perícia médica designada. Ação julgada improcedente. 

Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores. Pretensão ao 

reconhecimento da incapacidade com base nos laudos elaborados pelo 

IML trazidos com a petição inicial. Ausência de graduação da 

incapacidade. Necessidade de perícia médica. Autora que não comparece 

à perícia médica. Preclusão. Ausência de prova acerca do grau da 

incapacidade da autora. Ônus da prova de quem alega (art. 333, I, do 

CPC). Autora que não se desincumbiu desse mister. Sentença mantida. 

Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00264856320098260344 SP 

0026485-63.2009.8.26.0344, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de 

Julgamento: 21/02/2013, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 22/02/2013) Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo improcedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por GLEIDSON DANIEL SALES DE OLIVEIRA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Quanto aos honorários periciais, 

determino o pagamento no importe de 30% em favor do perito, pelos 

trabalhos desenvolvidos, devendo, para tanto, ser expedida certidão de 

crédito, eis que o seu pagamento é de responsabilidade do Estado de Mato 

Grosso, por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita. 

Devolva-se o numerário depositado nos autos à Seguradora. Expeça-se o 

alvará. Custas e despesas processuais pelo autor, bem como ao 

pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042367-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO GOMES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042367-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDIVINO GOMES FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042277-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE JESUS (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, considerando que os valores 

depositados não estão vinculados aos autos, bem como que para a 

vinculação a conta única cobra dos gestores a apresentação do boleto e 

do comprovante de pagamento, impulsiono os autos intimando a parte 

requerida para apresentar o boleto de pagamento, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá - MT, 10/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042277-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (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: 1042277-78.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDECI DE JESUS 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042287-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL PORTO SOARES (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, considerando que os valores 

depositados não estão vinculados aos autos, bem como que para a 

vinculação a conta única cobra dos gestores a apresentação do boleto e 

do comprovante de pagamento, impulsiono os autos intimando a parte 

requerida para apresentar o boleto de pagamento, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá - MT, 10/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042287-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL PORTO SOARES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042287-25.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EZEQUIEL PORTO SOARES 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008220-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES ALVES DE AGUIAR (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, considerando que os valores 

depositados não estão vinculados aos autos, bem como que para a 

vinculação a conta única cobra dos gestores a apresentação do boleto e 

do comprovante de pagamento, impulsiono os autos intimando a parte 

requerida para apresentar o boleto de pagamento, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá - MT, 10/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008220-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES ALVES DE AGUIAR (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008220-97.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIONES ALVES DE AGUIAR 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038435-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL MARINHO DA COSTA (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, considerando que os valores 

depositados não estão vinculados aos autos, bem como que para a 

vinculação a conta única cobra dos gestores a apresentação do boleto e 

do comprovante de pagamento, impulsiono os autos intimando a parte 

requerida para apresentar o boleto de pagamento, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá - MT, 10/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038435-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL MARINHO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038435-90.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSUEL MARINHO DA COSTA 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: 1001478-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

a ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001478-22.2020.8.11.0041 AUTOR: JANIELE 

SOUZA COSTA REU: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA 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. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000716-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ENEDINA DA CRUZ E SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000716-11.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA ENEDINA DA CRUZ E SILVA EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dê ciência às 

partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça. 

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031446-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

EVANYR PINHEIRO DE OLIVEIRA OAB - 654.479.641-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 DESPACHO Processo: 1031446-05.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

D. P. D. S. REPRESENTANTE: EVANYR PINHEIRO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Conceda-se vista ao MP, nos termos do artigo 178 do CPC. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003100-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003100-39.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

HDI SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o 

devido recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003408-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J.B.BARROSO FOMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA SIQUEIRA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003408-75.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

J.B.BARROSO FOMENTO MERCANTIL REU: GARCIA SIQUEIRA SANTOS 

Vistos etc. Inicialmente verifica-se que a prova até aqui produzida 

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

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

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

para determinar que a demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, fixado o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da 

obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

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

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

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

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 
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1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061138-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARCELLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061138-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BATISTA BARCELLOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/05/2020 às 12:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060590-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELIGTON LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060590-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELIGTON LEITE DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/05/2020 às 13h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001450-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR OAB - SP253252 (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001450-54.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

NATALINO LEITE PEREIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se a manifestação da parte requerente 

pleiteando a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Todavia, a cópia do holerite, como dito, é insuficiente para a comprovação 

da hipossuficiência, já que não significa que essa seja a sua única renda, 
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mesmo porque não trouxe qualquer outro documento que corrobore com 

essa alegação, como extratos de movimentação bancária, cópia de 

declaração de imposto de renda, entre outros, não havendo mínima 

demonstração segura e convincente de que a parte realmente não possui 

capacidade econômica, não em termos de iliquidez, que o capacite a 

arrostar os custos financeiros do processo judicial que ora ajuíza. Deste 

modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, o salário recebido pelo requerente, 

conforme o Holerite (ID. 27978184 e 27978185), até prova em contrário, 

são suficientes para o pagamento das custas processuais estas que 

serão mínimas, em relação ao valor atribuído à causa, não se mostra 

suficiente a justificar o deferimento da gratuidade. Nesse sentido, o 

entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 

recente julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E 

OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou 

demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis 

que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - CLASSE 

CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido Guedes. 

16/11/2016). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013335-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIR NUNES DUARTE (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013335-02.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOEDIR NUNES DUARTE REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Diante do Embargos de Declaração 

apresentado pelo requerente (ID. 24657863) , determino a intimação do 

expert para, em 10 dias, esclarecer se a lesão se encontra no 1° dedo da 

mão direita e que diz respeito ao dedo polegar. Vindo o esclarecimento, 

tornem conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005388-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIGNER DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005388-57.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 
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WIGNER DA COSTA PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/05/2020 às 13h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002068-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SAWAMURA (AUTOR(A))

VALTER YOSHIMORI SAWAMURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002068-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DOS SANTOS SAWAMURA, VALTER YOSHIMORI 

SAWAMURA REU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA 

FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Isto posto, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia 

os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, em 

consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que 

se impõe. Lista de Veículos - Total: 4 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações OBQ9343 MT FIAT/STRADA WORKING 2014 2014 

VALTER YOSHIMORI SAWAMURA Não ui-button ui-button OBK7799 MT 

HONDA/CITY LX FLEX 2012 2013 VALTER YOSHIMORI SAWAMURA Não 

ui-button ui-button NBH4446 RO HONDA/XR 200R 1998 1998 VALTER 

YOSHIMORI SAWAMURA Não ui-button ui-button JYZ1818 MT GM/KADETT 

GL 1995 1995 VALTER YOSHIMORI SAWAMURA Não Deste modo, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata 

de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. 

Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com 

seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária 

gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do 

benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 210 de 348



telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini 

Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, 

segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do 

processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027779-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON WESLLEI BARBOSA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J P P ORTEGA COMERCIO - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027779-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MAYCON WESLLEI BARBOSA GOMES DOS SANTOS REQUERIDO: J P P 

ORTEGA COMERCIO - EPP Vistos etc. Cumpra-se a decisão retro (ID: 

21930521), a qual determinou a citação do requerido no endereço 

informado na petição de ID: 19948999 e atentando-se à petição de ID: 

23004474, que reiterou o pedido anteriormente formulado. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005437-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005437-98.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE FRANCISCO DE CASTILHO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/05/2020 às 13h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004822-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIO DIAS DE MOURA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004822-11.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JANUARIO DIAS DE MOURA REU: BANCO DO BRASIL SA 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 
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serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

NPD5078 MT VW/FOX 1.0 2009 2010 JANUARIO DIAS DE MOURA Não No 

mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira do autor, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004736-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINETE NONATA DA CRUZ (EXECUTADO)

LUCINETE NONATA DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

81 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004736-40.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. EXECUTADO: LUCINETE NONATA DA 

CRUZ - ME, LUCINETE NONATA DA CRUZ Vistos etc. Verifica-se que a 

ação foi distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado de 

Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, 

sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004770-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO PRIVE RESIDENCIAL PAIAGUAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR JOAQUIM DORNELES (EXECUTADO)

LUCILEIA DORNELES (EXECUTADO)

ISAURA GONCALVES DORNELES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

10 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004770-15.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO DO PRIVE RESIDENCIAL PAIAGUAS EXECUTADO: LUCILEIA 

DORNELES, GASPAR JOAQUIM DORNELES, ISAURA GONCALVES 

DORNELES Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido 

recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059628-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059628-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA CONCEICAO REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 
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monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/05/2020 às 13h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059611-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON VALENTIN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059611-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEVERSON VALENTIN DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/05/2020 às 12h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059655-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SOUSA CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059655-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONARDO SOUSA CERQUEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/05/2020 às 13h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059561-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DOS REIS (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059561-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURICIO DOS REIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 
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como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/05/2020 às 12h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1061325-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA OAB - MT20777/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIQUE BECKER DE FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061325-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA CARVALHO REU: ERIQUE BECKER DE FIGUEIREDO 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Deste modo, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata 

de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. 

Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com 

seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária 

gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do 

benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de 

telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini 

Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, 

segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do 

processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 
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o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000154-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIVAIL GONCALVES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LL IMPERMEABILIZACOES E COMERCIO EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000154-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RIVAIL GONCALVES RIBEIRO REU: LL IMPERMEABILIZACOES E 

COMERCIO EIRELI - EPP Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Isto posto, havendo indícios da 

capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 2 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações NJG5431 MT 

FIAT/STRADA ADVENT FLEX 2010 2011 RIVAIL GONCALVES RIBEIRO Sim 

ui-button ui-button NJJ0800 MT JTA/SUZUKI EN125 YES 2007 2008 RIVAIL 

GONCALVES RIBEIRO Sim Deste modo, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 
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Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059686-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO PINTO 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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059686-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO FRANCISCO PINTO DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/05/2020 às 14h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059697-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL RODRIGUES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059697-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAMIL RODRIGUES MAGALHAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 27/05/2020 às 14h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000940-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000940-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANGELA FERNANDES DA SILVA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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, 
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públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a 

requerente tem veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

OBS9507 MT HONDA/CG 160 START 2017 2017 ROSANGELA 

FERNANDES DA SILVA Sim No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, o salário recebido pela requerente, 

conforme o Holerite apresentado (ID. 27879538), até prova em contrário, é 

suficiente para o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, o 

entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 

recente julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E 

OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou 

demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis 

que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - CLASSE 

CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido Guedes. 

16/11/2016). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059755-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA D PAULA COSTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059755-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMARA D PAULA COSTA LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 
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faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004639-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GILBERTO DE OLIVEIRA SOUSA RAGI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE IMOVEIS BERGAMIN LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004639-40.2020.8.11.0041. AUTOR: JOAO 

GILBERTO DE OLIVEIRA SOUSA RAGI REU: COMERCIO DE IMOVEIS 

BERGAMIN LIMITADA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações NPH2667 MT 

FORD/KA FLEX 2009 2010 JOAO GILBERTO DE OLIVEIRA S RAGI Não No 

mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira do autor, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059806-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER SAVIO SOARES 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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059806-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WENDER SAVIO SOARES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 
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previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 14h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004863-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004863-75.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

INSTITUTO DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS LTDA - EPP EXECUTADO: 

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QCN4036 MT CHEV/SPIN 18L AT PREMIER 2019 2020 KELLY CRISTINA 

SIMAS CAVALCANTE Sim ui-button ui-button No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira do autor, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no 

exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte 

autora. Intime-se a parte autora, para recolher as custas processuais 

iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059891-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 219 de 348



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059891-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SOUZA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 12h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059950-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELINA JESUS DA SILVA OAB - 018.597.201-29 (REPRESENTANTE)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059950-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): I. F. 

D. S. REPRESENTANTE: MANOELINA JESUS DA SILVA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005004-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA SANTOS DE ARRUDA OAB - 958.486.651-68 (PROCURADOR)

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005004-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): E. 

S. D. A. S. PROCURADOR: TELMA SANTOS DE ARRUDA REU: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 
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que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Isto posto, havendo indícios da 

capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 3 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações NJR2092 MT I/FORD 

FOCUS FC FLEX 2010 2011 TELMA A. BENITES DE ARAUJO BARBOSA 

Não ui-button ui-button ARA0467 MT HONDA/FIT LX FLEX 2008 2008 

TELMA A. BENITES DE ARAUJO BARBOSA Não ui-button ui-button 

KAQ4147 MT RENAULT/CLIO PRI 10 16VS 2003 2004 TELMA A. BENITES 

DE ARAUJO BARBOSA Não Deste modo, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060000-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA DOURADO GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060000-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

POLIANA DOURADO GUEDES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060317-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORNILDO SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060317-74.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ORNILDO SOUZA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 
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acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 14h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060070-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO BENEDITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060070-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIVALDO BENEDITO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005014-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR HOLEMBACH LAMARQUE (REU)

TEREZA DA SILVA LAMARQUE (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005014-41.2020.8.11.0041. AUTOR: EDSON 

GONCALVES PINHEIRO REU: ADAIR HOLEMBACH LAMARQUE, TEREZA 

DA SILVA LAMARQUE Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo 

próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 2 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QBT9747 MT 

FORD/KA SE 1.0 HA 2014 2015 EDSON GONCALVES PINHEIRO Sim 

ui-button ui-button NTX6936 MT FIAT/STRADA WORKING CE 2013 2013 

EDSON GONCALVES PINHEIRO Sim No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira do autor, conforme determina o inciso LXXIV, do 
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artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060324-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERMAN DARIO ATEHORTUA BUITRAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060324-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GERMAN DARIO ATEHORTUA BUITRAGO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 12h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060562-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060562-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELA RODRIGUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 
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ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060602-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELLY CAMPOS REIS (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060602-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANIELLY CAMPOS REIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 14h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060592-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060592-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA LUCIA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação 

para o dia 28/05/2020 às 13h45min, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060492-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SANTINA PEREIRA DA COSTA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060492-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA SANTINA PEREIRA DA COSTA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 
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considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060671-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060671-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDIR DA SILVA JESUS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 

que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060869-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060869-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO ANTONIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060631-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DE OLIVEIRA NEIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060631-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VILMAR DE OLIVEIRA NEIRES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 
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monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060615-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ELOIZA DE JESUS (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060615-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TATIANA ELOIZA DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 12h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060603-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOSE DE CAMPOS (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060603-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIANO JOSE DE CAMPOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 14h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061136-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANICETO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061136-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO ANICETO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 
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seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 12h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060886-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALACE CLEIDIVAN BOTELHO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060886-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALACE CLEIDIVAN BOTELHO LEITE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 14h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060914-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA 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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060914-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALINE APARECIDA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 14h14min, nos termos do artigo 334 
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do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060877-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA IBANEZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060877-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICIA IBANEZ DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060919-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060919-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELY COSTA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 12h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061226-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LEITE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061226-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATHEUS LEITE DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061286-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDIO JOSE DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061286-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONIDIO JOSE DE PAULA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 14h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061417-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOUGLAS SIQUEIRA SOUZA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061417-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO DOUGLAS SIQUEIRA SOUZA ROCHA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 
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administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061419-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEBERT SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061419-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEBERT SANCHES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061426-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. M. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DEBORA VANESSA DA SILVA OAB - 048.450.471-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061426-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): H. 

G. M. E. S. REPRESENTANTE: DEBORA VANESSA DA SILVA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO 

os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender 

os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 
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sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061454-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MODESTO DA 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061454-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON MODESTO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 14h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000451-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO RODRIGUES DE AMORIM (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000451-04.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIRO RODRIGUES DE AMORIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000341-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISSE DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000341-05.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEISSE DA SILVA FERNANDES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 12h45min, nos termos do artigo 334 
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do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000507-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEMORA YASMIN STELLE 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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000507-37.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEMORA YASMIN STELLE RONDON REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

28/05/2020 às 14h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 08. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000465-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA BARBOSA DA CONCEICAO (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000465-85.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

TELMA BARBOSA DA CONCEICAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000501-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO SERGIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000501-30.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDMUNDO SERGIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 13h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062319-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MORAIS DE MOURA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1062319-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO MORAIS DE MOURA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 14h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 
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ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000609-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000609-59.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADAO ALVES NUNES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 14h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000066-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDELARIA SILVA FEITOZA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000066-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA CANDELARIA SILVA FEITOZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 12h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

08. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000626-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONISMAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000626-95.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONISMAR DOS SANTOS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega 

que, ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 
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parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/05/2020 às 12h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0014374-03.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIMV - COMERCIO E SERVICOS PARA ANIMAIS DOMESTICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

SANDRA LUIZA FREIRE (EXEQUENTE)

DANIELLA LUIZA FREIRE DE SOUZA KRAKHECKE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALETTI DEON OAB - MT8447-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGALY ROUSE DO CARMO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014374-03.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0029980-13.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN AUGUSTO DE AMORIM MELO OAB - MT16691-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS OAB - MT8586-O 

(ADVOGADO(A))

REALINO DA ROCHA BASTOS OAB - MT5713-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão retro impulsiono o feito e intimo a parte AUTORA, 

na pessoa de seu(s) advogado(s), para dar prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1038049-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEPAV AMBIENTAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GALVAO DE MOURA OAB - SP155740 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSASCO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012024-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

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:

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

 

Nos termos do artigo 203 § 4º procedo a intimação do autor para que traga 

procuração específica para levantamento de valores, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0026379-67.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

luiz roberto obersteiner (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

luiz roberto obersteiner OAB - MT2658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOLANA MOTA FERREIRA (INVENTARIANTE)

ESPOLIO DE JOSE FERREIRA DE CARVALHO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da determinação judicial id.27148493, impulsiono o feito a fim 

de INTIMAR a parte EXECUTADA, por meio do seu advogado, a se 

manifestar da penhora realizada nestes autos (id.28027447), a fim e 

oportuniza-la a requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038698-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL MARAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos 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: 1054845-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FRANCISCO CHAGAS SILVA DE SOUSA OAB - 002.527.373-69 

(REPRESENTANTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 1038682-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN MARTIN RECH (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 - MT8184-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: 1039113-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE MORAES CAMARGO (AUTOR(A))

A. G. C. D. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1048129-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DOURADO SANTOS (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 - MT8184-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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042154-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SONAGLIO TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SONAGLIO TOLEDO OAB - RS90220 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANCEN MACHADO COSTA (REU)

RENOVANCE SAUDE E ESTETICA LTDA - ME (REU)

LA RENOVENCE CLINICA DE ESTETICA E ODONTOLOGIA LTDA (REU)

CIEILA CAROLINE MACHADO COSTA (REU)

 

Certifico e dou fé, que, conforme informação do Departamento de Controle 

e Arrecadação, o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessar diretamente 

no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de 

busca digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO - OUTROS, Selecionar opção 

MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE. Ao lançar o número do processo, 

automaticamente, o sistema alertará com a seguinte mensagem: "Há um 

parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado nos 

valores abaixo." Assim, procedo à intimação da parte autora, para que 

comprove o recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês 

subsequente ao primeiro pagamento, conforme decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042992-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLI ZUCHINI D ANUNCIACAO (AUTOR(A))

ELIEGE CRISTIANE WEIRICH (AUTOR(A))

ANUNCIACAO & ANUNCIACAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEGE CRISTIANE WEIRICH OAB - 622.017.941-20 (REPRESENTANTE)

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

VANDERLI ZUCHINI D ANUNCIACAO OAB - 070.782.898-89 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D ANUNCIACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT6595-O (ADVOGADO(A))

 

Visto. Verifica-se que resta pendente de analise o pedido de tutela 

formulado em contestação. O requerido apresenta contestação através do 

id. 26446587, aduzindo que seu filho Guilherme Anunciação e Eliete 

Weirich, funcionários da empresa autora, abriram uma nova empresa de 

nome A. W. Ciência e Tecnologia Ltda, nome fantasia Analytical Química e 

Engenharia Ltda., sendo concorrente da empresa autora, e que as 

autoras, Vanderli e Eliege, estão praticando concorrência desleal, vez que 

estão operando em duas empresas do mesmo ramo de prestação de 

serviços, além de emitir relatórios com a utilização de mão de obra, 

estrutura e financeira da empresa requerente, razão pela qual requer que 

as sócias da empresa, sejam afastadas da administração da mesma, bem 

como Guilherme Zuchini D ’ Anunciação e Eliete Cristina Weirich. 

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] Primeiramente, convém registrar que, o requerido não 

apresentou qualquer documento para comprovar a alegação de que as 

autoras estão administrando a empresa Analytical Química e Engenharia 

Ltda., supostamente corrente da empresa autora, do mesmo modo que 

Guilherme Anunciação e Eliete Weirich, ainda façam parte do quadro de 

funcionários da empresa autora. Nesse contexto, ausentes os requisitos 

do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência formulado pelos autores. No mais, visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo 
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relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1052774-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOMERO WAGNER FRONJA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que, conforme informação do Departamento de Controle 

e Arrecadação, o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessar diretamente 

no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de 

busca digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO - OUTROS, Selecionar opção 

MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE. Ao lançar o número do processo, 

automaticamente, o sistema alertará com a seguinte mensagem: "Há um 

parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado nos 

valores abaixo." Assim, procedo à intimação da parte autora, para que 

comprove o recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês 

subsequente ao primeiro pagamento, conforme decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056454-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

 

Certifico e dou fé, que, conforme informação do Departamento de Controle 

e Arrecadação, o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes acessar diretamente 

no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de 

busca digitar o tipo da ação DISTRIBUIÇÃO - OUTROS, Selecionar opção 

MEU PROCESSO E ELETRÔNICO PJE. Ao lançar o número do processo, 

automaticamente, o sistema alertará com a seguinte mensagem: "Há um 

parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado nos 

valores abaixo." Assim, procedo à intimação da parte autora, para que 

comprove o recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês 

subsequente ao primeiro pagamento, conforme decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038939-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALDO LIMA BORGES (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 - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para, se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033912-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO REIS GUIMARAES (AUTOR(A))

GRAZIELA RODRIGUES PRATES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O 

(ADVOGADO(A))

JENYFFER KELLE PEREIRA BASSAN OAB - MT19661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT4754-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))

 

AUTOR(A): MARIA DO ROSARIO REIS GUIMARAES TESTEMUNHA: 

GRAZIELA RODRIGUES PRATES REU: V. CONCEICAO SILVA & CIA LTDA - 

EPP Vistos. Considerando a certidão de ID 28988500, não restando outra 

alternativa, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

14/04/2020 às 14:45 horas, devendo ser intimadas as partes através de 

seus advogados, e a testemunha arrolada pelo autor por oficial de justiça, 

conforme determinação de ID 26067959. Advirto a gestora para o 

cumprimento adequado dos atos processuais, evitando a procrastinação 

do feito. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037808-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença. Defiro o pedido de ID 23896837, 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039666-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALMO GARCIA (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 - MT8184-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: 1032475-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EDINONDAS CANDIDO MARQUES (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 e dou fé, que o Sr. Marcos Giubert Sucena Rasga, Médico 

Ortopedista e Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 06/04/2020, 

às 08:00 horas (ordem de chegada), para realização da perícia no Hospital 

Ortopédico, Rua Osorio Duque Estrada, 15 Bairro Araés. Cuiabá-MT (65) 

3314-1207, razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico 

também, que a parte autora será intimada pessoalmente e o seu não 

comparecimento no exame pericial acarretará a extinção do processo, nos 

termos do art. 485, § 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). 

Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser 

periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039667-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 1040279-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ANTONIO CRISPIM DA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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 as 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039356-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY OAB - MT6193 (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYSA REGINA MEDEIROS (REQUERIDO)

AMTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034803-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO XAVIER BARQUEIRO (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))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Giubert Sucena Rasga, Médico 

Ortopedista e Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 06/04/2020, 

às 08:00 horas (ordem de chegada), para realização da perícia no Hospital 

Ortopédico, Rua Osorio Duque Estrada, 15 Bairro Araés. Cuiabá-MT (65) 

3314-1207,razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico 

também, que a parte autora será intimada pessoalmente e o seu não 

comparecimento no exame pericial acarretará a extinção do processo, nos 

termos do art. 485, § 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). 

Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser 

periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049242-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN ALBINO DE SOUZA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 1040023-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUZA COIMBRA (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 - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038940-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX ROOSEWELT YULE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT15511-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038940-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAX ROOSEWELT YULE REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Visto. Visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias: a) Especificar que provas pretende produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicar que questões de direito que entende ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007432-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007432-83.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCA MARIA DE CARVALHO REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Visto. Visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias: a) Especificar que provas pretende produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicar que questões de direito que entende ainda controvertidas 

e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006337-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA (AUTOR(A))

DIVA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

FDF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006337-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FDF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, FRANCISCO DAS 

CHAGAS COSTA, DIVA PEREIRA COSTA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. 

Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificar que provas pretende 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da 

impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicar que questões de direito 

que entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão 

de mérito (art. 357, IV, do CPC). Após, volte-me os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005493-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINCENZO MANCIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIOR CONCEICAO DE ALMEIDA OAB - MT26609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005493-34.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: VINCENZO MANCIN Vistos. Intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a regularização da 

representação processual, sob pena de indeferimento. Quanto ao pedido 

de gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, deverá a parte autora 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., sob 

pena de indeferimento da benesse. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016226-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA PEREIRA BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016226-93.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE MARIA PEREIRA BARROS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. Visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias: a) Especificar que provas pretende produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 
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como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicar que questões de direito que entende ainda controvertidas 

e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1005183-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NERIANE RIBAS OLIVEIRA OAB - SC35213 (ADVOGADO(A))

IARA BERNARDINO OAB - 103.425.081-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005183-28.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: IARA BERNARDINO REQUERIDO: BANCO BMG S.A, 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Verifica-se que apesar de o 

autor nomear a ação como produção antecipada de provas, seu objetivo é 

unicamente a exibição de documento pela parte ré. Assim, cite-se, com 

urgência, a parte requerida, para, no prazo de cinco dias, apresentar os 

documentos ou contestar o pedido e indicar as provas que pretende 

produzir (art. 306 do NCPC). Conste no mandado as advertências da 

revelia (artigos 307 e 344, do NCPC). 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: 1006563-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3696-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA CANSANCAO VIEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT13595-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006563-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IUNI EDUCACIONAL S/A. REU: CAROLINA CANSANCAO VIEIRA Vistos. 

Intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, vez 

que não consta nos autos poderes outorgado a advogada Caroline Pereira 

Malta, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecer dos atos 

praticados por essa. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003610-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003610-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD REU: 

MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME Visto. 

Visando ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao 

disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificar que provas pretende 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da 

impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicar que questões de direito 

que entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão 

de mérito (art. 357, IV, do CPC). Após, volte-me os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056934-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO OTAVIO MOTA TORRES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056934-88.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EXECUTADO: 

EDUARDO OTAVIO MOTA TORRES FILHO Vistos. Mantenho a decisão de 

ID 27421839. No mais, aguarde-se a decisão do Agravo de Instrumento 

interposto. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1039108-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES MARTINS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT18019-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TITO CARLOS BUENO VERA (REU)

VITO CARLO BUENO VERA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039108-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO ALVES MARTINS FILHO REU: TITO CARLOS BUENO VERA, VITO 

CARLO BUENO VERA Visto. Os requeridos apresentaram reconvenção 

(ID 19288704) requerendo a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, e para tanto apresentaram declaração de 

hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris tantum, cabe 

ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente autorizado por nossa 

legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° Todos são iguais 

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

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

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

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). Assim, intimem-se os requeridos para apresentarem 
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documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou procederem o recolhimento das custas 

de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da reconvenção. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005302-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIN JOACHIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 1005302-23.2019 Vistos. Visando ao saneamento e organização 

do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 

2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000086-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 1000086-81.2019 Vistos. Visando ao saneamento e organização 

do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 

2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007692-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FREITAS CAETANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007692-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HUGO FREITAS CAETANO REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Visto. Visando 

ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto 

nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificar que provas pretende 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da 

impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicar que questões de direito 

que entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão 

de mérito (art. 357, IV, do CPC). Após, volte-me os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009483-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009483-67.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: RONILSON RODRIGUES LIMA REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Visto. Proceda-se a exclusão da petição de ID 20866712, 

por ser alheia ao feito. No mais, visando ao saneamento e organização do 

processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 

(Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

Especificar que provas pretende produzir, estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicar que 

questões de direito que entende ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Após, volte-me os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015341-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME ALEXANDRE LEVINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015341-79.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: JAIME ALEXANDRE LEVINSKI Vistos. Indefiro o pedido de ID 

20323732, vez que necessária a efetiva citação do executado, em 

atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa. Assim, intime-se a 
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parte exequente para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida, devendo informar o endereço para citação, no prazo de 5 

(cinco) dias. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001307-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEIDE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 1001307-02.2019 Vistos. Visando ao saneamento e organização 

do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 

2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029476-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTOS DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/O (ADVOGADO(A))

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A (REU)

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS (REU)

RADIO EXCELSIOR S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

MARCELO FERNANDES HABIS OAB - SP183153 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029476-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON SANTOS DE REZENDE REU: RADIO EXCELSIOR S/A, GLOBO 

COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, IGREJA MUNDIAL DO PODER DE 

DEUS Visto. Visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificar 

que provas pretende produzir, estabelecendo relação clara e direta entre 

a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicar que 

questões de direito que entende ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Após, volte-me os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004548-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA HANNA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA FREITAS RIBEIRO OAB - MT25257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 1004548-81.2019 Vistos. Visando ao saneamento e organização 

do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 

2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001836-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI TUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

NOUCHI & NOUCHI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965-O (ADVOGADO(A))

CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO OAB - MT23816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001836-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NOUCHI & NOUCHI LTDA - EPP, MULTI TUBOS MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI - EPP REU: CLARO S.A. Visto. Visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias: a) Especificar que provas pretende produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicar que questões de direito que entende ainda controvertidas 

e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Após, volte-me os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015738-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELIA CECILIA BURGOS FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-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))
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FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015738-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DELIA CECILIA BURGOS FORTES REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Visto. Cumpra-se a decisão proferida no Agravo de 

Instrumento nº 1008580-58.2019, conforme ID 23806485. No mais, visando 

ao saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto 

nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificar que provas pretende 

produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da 

impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicar que questões de direito 

que entende ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão 

de mérito (art. 357, IV, do CPC). Após, volte-me os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002308-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1002308-56.2018 Vistos. Intime-se a parte autora para se manifestar 

sobre os documentos novos apresentados pela requerida através dos ids. 

24556496/24556515, no prazo de quinze dias (art. 437, § 1º, NCPC). 

Após, volte os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005505-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORELY SOARES BAHIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE n.º 1005505-82.2019 Vistos. Visando ao saneamento e organização 

do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 

2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015838-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

K. DA SILVA SOUZA - ME (EXECUTADO)

IVANIR PALHANO DE SOUZA (EXECUTADO)

LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0031502-94.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARAS HONEIKO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE VASCONCELOS TORRES OAB - DF27175-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015838-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

K. DA SILVA SOUZA - ME (EXECUTADO)

IVANIR PALHANO DE SOUZA (EXECUTADO)

LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico, ciente de que é necessária procuração específica para 

levantamento de valores em nome de patrono constituído.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031775-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO TELES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial médico 

juntado, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003602-10.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA OAB - MT22716-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO RAYES OAB - SP114521-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES OAB - SP154384-O 

(ADVOGADO(A))

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

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-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 e a requerida Banco do 

Brasil/apeladas, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004682-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON BATISTA DE MELO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-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 REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 947359 Nr: 58757-90.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GET FRANCHISING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO POLI - 

OAB:202.846/SP

 Com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação Cautelar Inominada 

Incidental Com Pedido de Liminar promovida por Walmir Benedito da Costa 

em desfavor de Get Franchising Ltda. “Santo Bier”, para confirmar a 

liminar de fl. 157.Condeno o requerido ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 

85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de outubro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835781 Nr: 40852-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIOCAN DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS PARA 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:8458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11087/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840694 Nr: 45046-52.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIOCAN DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS PARA 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:8458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ TORTOLA - 

OAB:11087/MT, RENATA SALES TORTOLA - OAB:24.101/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883848 Nr: 19115-13.2014.811.0041

 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: JULIANA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905127 Nr: 33649-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESANDRA DEUNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS - SISTEMA FÁCIL, 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO SILVA TAQUES - 

OAB:17.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 947359 Nr: 58757-90.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GET FRANCHISING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO POLI - 

OAB:202.846/SP
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 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014483 Nr: 29512-97.2015.811.0041

 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: FERNANDO AUGUSTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIERFERSAN FERNANDES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO GOMES - 

OAB:17231/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:OAB/MT 11.548

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075195 Nr: 57580-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE CASTRO 

BARCELLOS - OAB:56.630 RS, PIERRE TRAMONTINI - OAB:OAB/DF 

16.231

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075690 Nr: 57786-71.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1104673 Nr: 12421-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 

LUIS MARLO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110088 Nr: 14697-61.2016.811.0041

 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: BENEDITA ANTONIA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S.A, LASPRO CONSULTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:OAB 18.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - OAB:15483

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349486 Nr: 19887-83.2008.811.0041

 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: RENATA APARECIDA COSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, 

MARCONDES COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7287/MT, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT-6.551-A, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, JOSEMAR 

HONORIO BARRETO - OAB:8.578/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826871 Nr: 32772-56.2013.811.0041

 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: NOEME BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO LUIZ DA ROCHA - 

OAB:20119/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE CASTRO JUNIOR 

- OAB:18435/PR, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono o feito a fim de INTIMAR o 

autor para se manifestar acerca do conteúdo da petição de fls. 156/158, 

no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804599 Nr: 11061-92.2013.811.0041

 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: ALAÍDE RAMON BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCOPA CORRETORA PAULISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - 

OAB:12.086/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, HAROLDO DEL REI ALMENDRO - OAB:150.699/SP, 

JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP, JULIANA 

ANDREOZZI CARNEVALE - OAB:216.384/SP

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402436 Nr: 34356-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYSON PORTO DE ANDRADE, 
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VICTORAZZO VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:OAB/MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:OAB/MT 

9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS - 

OAB:12701-B/MT, RAIMUNDO ARTUR - OAB:47.912/MG

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248684 Nr: 16036-07.2006.811.0041

 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: JOSÉ ELIAS DA SILVA, L. F. A., MIKAELE FERREIRA 

ALMEIDA, KELLEN CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, FABIO DE MATTOS ANFFE - OAB:8.754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

Jorge Luiz Braga - OAB:3168-B/MT, LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935/MT, RODRIGO 

BRAGA - OAB:8926/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1144007 Nr: 29179-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FABIANO DA SILVA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o pagamento realizado e 

fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico. Ultrapassado o prazo e nada sendo 

requerido os autos serão devolvidos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868336 Nr: 8219-08.2014.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO BUENO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:OAB/MT 13.132, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15249-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818251 Nr: 24629-78.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO XAVIER GRUNWALD, GUILHERME 

GRUNWALD NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LUCIA MENDES DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944090 Nr: 56937-36.2014.811.0041

 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: G E INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI ELIAS DA CUNHA 

- OAB:

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908359 Nr: 35756-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GET FRANCHISING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15.302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO POLI - 

OAB:202.846/SP

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à primeira 

instância no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 921737 Nr: 44430-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE DE LIMA YACOVENCO COZOVENCO, 

HALISSON GERALDO DA COSTA LASMAR

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:21.354, 

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT, SERGIO 

WALDINAH PAGANOTTO - OAB:12054 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO JUVENIZ DOS 

SANTOS JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 Nos termos do artigo 203 § 4º do CPC, procedo à intimação das partes 

para que, caso queiram, se manifestem acerta do retorno dos autos à 

primeira instânci,a no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011976-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCI JUCOVSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA MENDES FERREIRA OAB - MT17173-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011976-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA LUCI JUCOVSKI REU: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME, 

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão 

Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por Maria 

Lucia Jucovski contra O S Instituto Odontológico Ltda. - ME e Oral Sin 

Franquias Ltda. – ME. A parte autora formulou pedido de desistência da 

ação em relação à primeira ré, conforme ID 22398800. Diante disso, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

desistência da ação formulado pela autora em relação à ré O S Instituto 

Odontológico Ltda. - ME. Em consequência, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito em relação a ele. Prossegue a ação contra a segunda requerida. 

Procedam-se as alterações necessárias. Sem condenação em honorários 

uma vez que a ré não foi citada. No mais, visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias: a) Especificar que provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pelas partes não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Após, volte-me os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005617-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALISTO SOARES DE PINHO (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005617-85.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CALISTO SOARES DE PINHO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Defiro o pedido de ID 22979081, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011604-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE MIRANDA LONGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 1011604-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MONIQUE MIRANDA LONGO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e 

nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº (65) 

3025-3060 e (65) 992237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021009-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA CORDEIRO DE MIRANDA (REQUERENTE)

ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021009-36.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

ELIENE BENEDITA MONTESUMA DE CARVALHO, SONIA REGINA 

CORDEIRO DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por Banco Bonsucesso S/A, aduzindo omissão na sentença de ID 

15545004, alegando que não foi analisado seu pedido de restituição de 

valores recebidos pela parte autora. A embargada apresentou 

contrarrazões ao recurso através do ID 24240672. É o relatório. Decido. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do CPC). Em análise 

aos Embargos de Declaração interposto, não vislumbro tais vícios 

apontados, sendo evidente que o objetivo do embargante é unicamente 

rediscutir a matéria já apreciada, vez que devidamente fundamento em 

sentença que não houve comprovação pela requerida da contratação da 

autora junto ao banco, assim como dos valores que alega terem sido 

recebidos por essa. Assim, os presentes embargos merecem total 

rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificar a sentença 

proferida. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar 

eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro 

material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os 

embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar 

ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão dos 

embargantes, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, 

em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A 

inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do 

recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 

07239587220188070001 DF, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – 

OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR 

A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE 

– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão 

analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal 

e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria 

recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração 

interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é 

dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante 

interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, 

possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que 

estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma 

das quais configura no caso em tela.” (N.U 0003112-63.2012.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) Com essas considerações, REJEITO os embargos de 

declaração de ID 15637950, mantendo na íntegra a sentença prolatada. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008071-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARDOSO LEITE PEREIRA (AUTOR(A))

WANDERSON LEITE PEREIRA DE ALMEIDA GUIA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008071-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS CARDOSO LEITE PEREIRA, WANDERSON LEITE PEREIRA DE 

ALMEIDA GUIA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte autora, e nomeio como 

perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no 

consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 

843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº (65) 3025-3060 e (65) 

992237073 o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de 

compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos 

(NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011324-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUIS CUETO AGUILAR (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))
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011324-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS LUIS CUETO AGUILAR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte autora, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº (65) 

3025-3060 e (65) 992237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005828-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CHRISTIANNE PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT8286/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1005828-87.2019 Visto. Verifica-se que a análise de tutela de 

urgência foi postergada para após a contestação. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais Por Mau 

Prestação de Serviço e Pedido de Tutela de Urgência por Jania Gomes da 

Silva, em desfavor de Iuni Educacional S.A., afirmando que teve seu nome 

lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a 

inadimplência de débito existente junto ao requerido, entretanto, assevera 

que a dívida cobrada é indevida. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito. 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. Com efeito, a 

probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código 

de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática 

narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada no 

processo, principalmente por meio do documento de id. 17926710, pág. 

9/13, que mostra a negativação do nome do autor nos bancos de dados 

do SERASA, além da alegação de que desconhece a dívida. 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] Por outro lado, é notório o 

perigo de dano, vez que a inclusão do nome da autora nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: Diante do exposto, com amparo no art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar 

a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito 

referente a dívida aqui discutida. Expeça-se ofício ao SPC/SCPC/SERASA 

para que proceda a exclusão dos seus bancos de dados, relativo ao 

débito aqui discutido, inserido pela ré, no prazo de 48 horas. No mais, 

intime-se a parte autora para impugnar a contestação de id. 20744812, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1003916-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RUBIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003916-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANESSA RUBIA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e 

nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 
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das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº (65) 

3025-3060 e (65) 992237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018623-28.2019.8.11.0041
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018623-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MYCKAELL GUSTAVO GONCALVES TELES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada 

pela parte requerida, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE 

MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital 

Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim 

Cuiabá, telefone nº (65) 3025-3060 e (65) 992237073 o qual cumprirá o 

encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do 

NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 

por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024138-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024138-44.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON SILVA SALES REU: SEGURADORA LÍDER Visto. DEFIRO a 

prova pericial postulada pelas partes, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO 

RIBEIRO DE MELLO, podendo ser encontrado no consultório localizado no 

Hospital Jardim Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, 

Jardim Cuiabá, telefone nº (65) 3025-3060 e (65) 992237073 o qual 

cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (Art. 

466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte 

quesito a ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito 

judicial. É válido registrar que o Magistrado pode determinar a inversão 

probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da produção de 

provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015065-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 1015065-48.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON GOMES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, 

e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, podendo ser 

encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim Cuiabá – Avenida 

das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, telefone nº (65) 

3025-3060 e (65) 992237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018833-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGUES DA CONCEICAO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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: 1018833-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KLEBER RODRIGUES DA CONCEICAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte 

requerida, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, 

podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim 

Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, 

telefone nº (65) 3025-3060 e (65) 992237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026394-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026394-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL DE OLIVEIRA CARVALHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e 

nomeio como perito o Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, podendo 

ser encontrado no consultório localizado no Hospital Sotrauma – Avenida 

Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, telefone nº (65) 3624-9211 e (65 ) 

99981-8057, o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de 

compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos 

(NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 
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nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031875-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS AZEVEDO FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN REGINA MARTINS AGUIAR OAB - SP221579 (ADVOGADO(A))

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1031875-35.2018 Visto. Verifica-se que a análise de tutela de 

urgência foi postergada para após a contestação. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Repetição do Indébito e Pedido 

de Tutela de Urgência de Natureza Antecipatória por Jorge Luiz Azevedo 

Fraga, em desfavor de Globalmax Indústria Plástica Ltda., afirmando que 

celebrou com a Requerida, em 27 de Abril de 2.017, na condição de fiador, 

termo de confissão de dívida em favor de PG INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

BEBIDAS LTDA, pessoa jurídica da qual foi procurador no respectivo ato, 

na importância de R$ 248.255,90, dos quais, a título de liberalidade, foram 

quitados com a dação em pagamento de 3 veículos, cuja soma em contrato 

foi de R$ 220.000,00 (Duzentos mil reais), além de uma parcela em 

espécie no valor de R$ 80.077,33, a ser paga em até 180 (Cento e oitenta) 

dias após a assinatura do termo. Aduz que sobre os automóveis possuíam 

gravames, que seriam baixados em 180 dias pela requerida, não baixados 

os gravames no prazo avençado, caberia ao devedor, ora autor, substituir 

os bens ofertados em pagamento por outros livres e desembaraçados, ou 

então que pagasse o restante da dívida em pecúnia, no prazo de 90 

(Noventa) dias, entretanto a requerida silenciou-se e nenhum contato fez 

com o autor para que este tomasse ciência dos fatos, permanecendo em 

posse dos veículos. Narra que a requerida levou a confissão de dívida a 

protesto pelo valor integral, sem que antes constituísse o autor em mora, 

razão pela qual requer seja levantado o protesto efetivado pelo 

integralidade da dívida. 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] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a dilação probatória acerca da responsabilidade pela 

baixa dos gravames dos automóveis entregues para pagamento do débito, 

ou seja, não há como acolher o pedido apenas por sua alegação, além do 

que o autor não comprovou o pagamento da última parcela da confissão 

de dívida. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. No mais, visando ao saneamento e organização do 

processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 

(Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. 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: 1022220-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIZARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022220-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO FELIZARDO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e 

nomeio como perito o Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, podendo 

ser encontrado no consultório localizado no Hospital Sotrauma – Avenida 

Dom Aquino, n. 355, Bairro Centro, telefone nº (65) 3624-9211 e (65 ) 

99981-8057, o qual cumprirá o encargo, independentemente de termo de 

compromisso (Art. 466 do NCPC). Na forma do art. 470, II do NCPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pela expert: Informe o 

Senhor Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos 

(NCPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) os 

honorários do perito judicial. É válido registrar que o Magistrado pode 

determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando da 

necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. É certo que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Dessa forma, em respeito ao 

princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pelo requerido, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. A propósito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será 

aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de 

Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte 

que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as 

melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do 

feito. (...) 10. Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo 

Perito em razão do não comparecimento da parte autora para a realização 

do exame, uma vez que o referido profissional estava disponível para a 

realização do trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente 

buscar o montante que entende cabível da parte sucumbente Negado 

seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância 

econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a condição 

financeira das partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento 

integral dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o 

perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 
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cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003920-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W B DE PAULA E SILVA - ME (AUTOR(A))

WAGNER BRUNO DE PAULA E SILVA (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI OAB - SP183967 (ADVOGADO(A))

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME WAGNER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1003920-58.2020 Visto. Recebo a emenda de id. 28911629, 

proceda-se a inclusão no polo ativo de P.V.D.P.E.S., representado por 

Wagner Bruno de Paula e Silva. Cuida-se de Ação de Indenização por 

Dano Moral c/c Obrigação de Fazer Tutela Antecipada ajuizada por WB de 

Paula e Silva (La Marc Interiores By Marcia Cortinas), Wagner Bruno de 

Paula e Silva e P.V.D.P.E.S., representado por Wagner Bruno de Paula e 

Silva em desfavor de Guilherme Wagner, afirmando que o réu adquiriu da 

empresa autora alguns produtos, na data de 24.08.2018, entretanto após 

40 dias houve a devolução de alguns com a troca por outros, restando um 

crédito em favor do requerido no de R$ 1.600,00, que foi depositado na 

conta do requerido na data de 18.12.2019. Narra que na data de 

23.12.2019 o requerido publicou notícias e imagens dos autores, em um 

grupo do Facebook denominado “Aonde Não Ir em Cuiabá”, em forma de 

retaliação, de supostas irregularidades nas prestações de seus serviços, 

tentando denegrir a imagem dos autores, inclusive, violando a imagem do 

menor na publicação, sem proteção da imagem da criança no universo 

digital. Requerem a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado ao réu a promover a retirada da publicação realizada no 

grupo ‘AONDE NÃO IR EM CUIABÁ’, sob pena de multa. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se que realmente consta 

publicado no grupo “AONDE NÃO IR EM CUIABÁ” existente no Facebook 

(id. 28664940), texto em que o requerido expõe o seu descontentamento 

com os serviços prestados pelos autores, não havendo conteúdo 

abusivo, entretanto verifica-se que publicou imagens de conversas, pelo 

aplicativo de whatsapp, com o senhor Wagner Bruno, onde aparece o 

autor P.V.D.P.E.S., assim por cautela e visando resguardar a imagem do 

menor com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO 

EM PARTE a medida pleiteada, para determinar ao requerido que promova 

a retirada da imagem do menor da publicação relacionada aos autores, 

veiculada no grupo “AONDE NÃO IR EM CUIABÁ” existente no Facebook, 

no prazo de 24 horas, sob pena de multa, no valor de R$ 500,00 por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

10.000,00. Designo o dia 01.06.2020, às 11h30min 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). Dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054271-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO LOPES DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Observa-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora. Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as 

anotações e baixas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031984-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CORDEIRO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031984-49.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILSON CORDEIRO DE JESUS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da 

sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos 

autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais 

pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035562-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. D. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAGDALA JEUNE OAB - 713.334.861-62 (REPRESENTANTE)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Observa-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora. Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as 

anotações e baixas devidas. Exclua-se o processo da pauta de audiência. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042109-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO NASCIMENTO MARQUES (AUTOR(A))

EDNEY GONCALO DE ARAUJO (AUTOR(A))

EDSON LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. (REU)

DEUSELI JOSE ALVES (REU)

DIRETOR PRESIDENTE DA ABSMMT (REU)

BELJUSTO PINTO DA SILVA (REU)

ELCIO HARDOIM (REU)

JESUS SOARES DE SOUZA FILHO (REU)

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DA ABSMMT (REU)

RICARDO ALMEIDA GIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer promovida por Edson Leite 

da Silva e Outros em desfavor da Associação Beneficente de Saúde dos 

Militares do Estado de Mato Grosso – ABSM-MT e Outros, onde houve 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (Id. 27689199). 

A parte ré peticiona, informando que possui interesse no prosseguimento 

do feito. É certo que o pedido de desistência da ação, formulado pela parte 

autora depois de decorrido o prazo de resposta, necessita de 

consentimento do réu ou discordância devidamente fundamentada. 

Contudo, convém observar, que não há que se aceitar quando a 

desistência é um direito que assiste ao autor e a discordância vem sem 

fundamentação plausível. Desse modo, não obstante o artigo 485, 

Parágrafo 4º, do NCPC, exigir a concordância do réu para a homologação 

do pedido de desistência formulada pela parte autora, o motivo 

apresentado pela parte ré não é suficiente para que se possa acatar o 

pleiteado, ensejando a necessidade de o Juiz suprir a concordância e 

homologar a desistência. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO - DISCORDÂNCIA DO RÉU - NECESSIDADE 

DE FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO. Formulado o 

pedido de desistência após a citação, exceto em caso de revelia, é 

necessária a anuência do réu. Somente constitui óbice à homologação do 

pedido de desistência a apresentação de discordância pelo réu amparada 

em fundamentação plausível, com a indicação de motivo relevante. (TJ-MG 

- AC: 10693140061674001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de 

Julgamento: 02/06/2015, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 09/06/2015). Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência 

da presente ação e, em consequência, julgo extinto o presente feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do atual CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º e artigo 90 

do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença 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 - MT8184-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: 1032212-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WUEVERTON BELMONT DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WUEVERTON BELMONT DA SILVA, 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 07/04/2019, 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 a inadimplência do proprietário, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

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 26602260). 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, 
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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 que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício devido à inadimplência do prêmio, entretanto esta argumentação 

não prospera, pois é entendimento pacífico que a inadimplência com 

relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever 

de indenizar o indivíduo, sendo perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: 

Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência 

inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - 

AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – 

INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – 

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo 

DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio 

do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a 

título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho 

desempenhado pelo patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) 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 07/04/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

WUEVERTON BELMONT DA SILVA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho direito de intensa intensidade avaliada em 

75%; 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, 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 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% 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 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 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 
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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$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte cinco 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: 1031685-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HAUEISEN DA MATA OAB - MT26419-A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031685-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO, 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 13/03/2019, 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 falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo, ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, e a 

impugnação ao pedido de concessão da justiça gratuita. No mérito alega a 

ausência de cobertura diante de ato ilícito, ausência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de documento médico na 

data do acidente, ausência de prova da invalidez permanente da parte 

postulante, impossibilidade do pagamento superior ao limite indenizatório, 

improcedência do pedido de danos morais, discorre a cerca da prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios. A impugnação foi acostada aos autos (ID 25617650). 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 
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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) 

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) A parte ré impugnou o pedido de concessão da justiça gratuita 

formulado pela parte autora, argumentando que o autor possui condições 

de arcar com as despesas processuais, requerendo a revogação do 

benefício da assistência judiciária gratuita. Pois bem, o artigo 4º da Lei n.º 

1.060/50 dispõe que “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”. Desse modo, 

incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e 

robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas 

condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de 

seu sustento próprio e de sua família, conforme disposto no art. 7º da Lei 

nº 1060/50, confira-se: “Art. 7º - A parte contrária poderá, em qualquer 

fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde 

que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais 

à sua concessão”. Assim, além da impugnante não ter promovido qualquer 

prova nesse sentido e considerando o valor da causa e o comprovante de 

renda mensal juntado pelo autor, conclui-se que deve ser mantido o 

benefício. Nesse sentido: “APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR 

BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI 

DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA 

QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR 

DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM 

QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL 

DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 

autor apelado, esta merece ser mantida. [...]”. (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei. Com essas 

considerações, rejeito a impugnação à concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita. Quanto a alegação de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão 

de o comprovante de residência não ter sido apresentado, os artigos 319 

e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço 

caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de afastar a parte 

de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que afasto a 

preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO 

CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE 

REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA 

INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE 

NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do 

CPC/2015, a parte autora deve informar seu endereço, além de outros 

dados estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de 

residência. De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora 

não é requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o 

juiz, de forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma 

conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio 

Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré 

aduz a ausência de cobertura para o sinistro, vez que ocorreu durante 

prática de ato ilícito consistente na embriaguez ao volante, conforme 

comprova documento médico juntado pelo autor. Entretanto, o seguro 

DPVAT possui natureza eminentemente social e para que se contaste o 

direito à indenização securitária, exige-se apenas a prova do sinistro e do 

dano decorrente. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DPVAT - 

EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - EVENTO 

DANOSO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Nos termos do artigo 5º da Lei 

6.194/74, o pagamento da indenização devida em razão do seguro 

obrigatório DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente. 2. É 

irrelevante para o pagamento da indenização o fato de a vítima estar 

embriagada no momento do acidente, mormente quando não há prova de 

que a alegada embriaguem foi a causa do sinistro. 3. A correção 

monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, 

prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, deve incidir a partir a data do 

evento danoso. 4. A ocorrência de sucumbência recíproca exige a 

aplicação da regra do artigo 86 do CPC/15, devendo ser distribuídas 

proporcionalmente as despesas processuais. 5. A fixação dos honorários 

advocatícios sucumbenciais deve levar em conta a dignidade do exercício 

da advocacia, devendo ser compatível com o trabalho desenvolvido e com 

a complexidade da causa. (TJ-MG - AC: 10000190956730001 MG, Relator: 

José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de 

Publicação: 20/01/2020). Negritei. Quanto à alegação de invalidez do 

boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem 

produzido pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que 
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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, comprova que o autor foi vítima de acidente 

de trânsito em 13/03/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito de média intensidade avaliada em 50%; 

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, 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 ombro direito, 

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”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 
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indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 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. 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

Processo Número: 1021928-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOPES DE ANDRADE (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))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021928-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO LOPES DE ANDRADE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. PAULO LOPES DE ANDRADE, 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 04/05/2018, 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, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, e da invalidez do boletim de ocorrência. No mérito alega 

a ausência de documento médico na data do acidente, manifesta acerca 

do laudo pericial, a constitucionalidade das Leis nº 11.482/2007 e nº 

11.945/2009, da impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte requerida 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) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de 

comprovação de entrega da documentação do prévio requerimento 

administrativo, esta alegação 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) Quanto à alegação de 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 
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qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, comprova que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 04/05/2018. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que PAULO LOPES DE ANDRADE apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo 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, 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 pé esquerdo, 

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 

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) 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 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1045994-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUILHERME CORREA DA COSTA AMIM FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FAHIMA NARCAY MILAS OAB - MT241150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte Autora, via DJE, para, cumprir a PORTARIA Nº 

002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de guias, 

exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, e 

recolher referida diligência para cumprimento do mandado expedido, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Observação: No 

caso de cumprimento de mandado em comarca diversa à do juízo de 

origem, o recolhimento deverá ser realizado perante o juízo de 

cumprimento do mandado, nos termos da portaria CCJ n. 142, de 8 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020369-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO TEODORO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056005-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABAUTO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT16759-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI BRUNETTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte Autora, via DJE, para, cumprir a PORTARIA Nº 

002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de guias, 

exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, e 

recolher referida diligência para cumprimento do mandado expedido, 

devendo ela ser obtida no site do TJMT, 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Observação: No 

caso de cumprimento de mandado em comarca diversa à do juízo de 

origem, o recolhimento deverá ser realizado perante o juízo de 

cumprimento do mandado, nos termos da portaria CCJ n. 142, de 8 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008816-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROCHA GONSALVES (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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

requerente para, em quinze dias, apresentar as contrarrazões ao recurso 

interposto pela requerida

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057217-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE SANTOS DOS REIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte Autora, via DJE, para, cumprir a PORTARIA Nº 

002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de guias, 

exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, e 

recolher referida diligência para cumprimento do mandado expedido, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Observação: No 

caso de cumprimento de mandado em comarca diversa à do juízo de 

origem, o recolhimento deverá ser realizado perante o juízo de 

cumprimento do mandado, nos termos da portaria CCJ n. 142, de 8 de 

novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013712-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM OAB - SP325284 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

 

Certifico que diante da falta de tempo hábil para efetivar a citação e 

intimação das partes a fim de comparecerem na audiência designada, 

impulsiono estes autos, nos termos da legislação vigente, com a finalidade 

de AGENDAR NOVA DATA DE AUDIÊNCIA prevista no artigo 334 do CPC, 

através de acesso ao sistema da Central de Conciliação para o dia 

15/06/2020, às 08h30, tendo em vista atender os requisitos inseridos na 

Ordem de Serviço 001/2019 Gabinete da 11 vara cível de Cuiabá – MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985689 Nr: 16607-60.2015.811.0041

 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: SIMONE AUXILIADORA DOS SANTOS, CARMEM LÚCIA 

RUFINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAWILSON ALMEIDA LACAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.148, KATYA REGINA N. DE MOURA - OAB:15.989/MT, 

VERA LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10.886 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que já decorreu o prazo de suspensão 

requerido.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001881 Nr: 24218-64.2015.811.0041

 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: ANA MARIA MARTINS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11264, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, MIRIAN GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795, PAULO 

RENATO PASCOTTO - OAB:17320

 Certifico que, tentei contato com o Dr. EMÍLIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO 

SILVA - OAB -5524/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 em 

05/12/2019, nos termos do art. 107 e art. 234, do NCPC.

 Celia Mendes S. Carneiro - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112742 Nr: 15833-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA PEREIRA DE ARAUJO

 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: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, uma vez que 

já decorreu o prazo de suspensão requerido.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56090 Nr: 1486-46.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. DAMASCENA IND. ME, ADEBALDO 

BRILHANTE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

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

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que já decorreu o prazo de suspensão 

requerido.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105702 Nr: 12833-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NASCIMENTO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 
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MANCINI - OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

 Victor Hugo O. dos Reis – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1097902 Nr: 9652-76.2016.811.0041

 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: FLAVIO RAMOS PEDROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RIO MANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, uma vez que 

já decorreu o prazo de suspensão.

 Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030250 Nr: 36907-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO VIVENDA DAS GOIABEIRAS, 

OTAVIO BEHLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORENTINA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAUJO - OAB:9098/MT

 Certifico que, entrei em contato com o Dr. JULIANA DE SOUSA ANDRADE 

- OAB 16875 MT, por telefone. Desta forma, INTIMEI advogada DEVOLVER 

os autos em cartório até o final do expediente, uma vez que fez carga 

19/12/2019, nos termos do art. 107 e art. 234, do NCPC.

Celia Mendes S. Carneiro- Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033773 Nr: 38505-32.2015.811.0041

 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: PRODUTOS PREDILETO LTDA, PAULO GUILHERME DA 

COSTA RIBEIRO, FELINTO DA COSTA RIBEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS COMERC. DE AUTOMOTORES, PELAS E SERV. DE CUIABÁ E 

VG E DOS EMPREG. EM SANEAMENTO DO EST. DE MT. E DOS FUNC. DO 

SIST. FIEMT, FECOMÉRCIO, FAMATO E FETRAMAR, SILVIO DA SILVA 

RONDON, KARLA DUARTE VIEIRA DE CAMPOS MELO, ROMILSON 

APARECIDO DE CAMPOS MELO, ROMILSON A. DE CAMPOS MELO & CIA 

LTDA, IRANI RIBEIRO RONDON, ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS 

MELO, JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO, LAUDIANGE HELAINE 

HERANTE WENDPAP, INDUSTRIA E COMÉRCIO REFRIGERANTES 

PREDILETO-ME, LUCIANA BOM DESPACHO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto De 

Miranda - OAB:9.779/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895 MT, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641, 

LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - OAB:16.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 Certifico que, tentei contato com o Dr. KESLEY VINICIUS GONÇALVES 

NUNES - OAB -26062/O MT por telefone e em todas as tentativas não 

obtive resposta. Desta forma, INTIMO advogada a DEVOLVER os autos em 

cartório até o final do expediente, uma vez que fez carga em 11/12/2019, 

nos termos do art. 107 e art. 234, do NCPC.

 Celia Mendes S. Carneiro - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047441 Nr: 45130-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUELLY ROSA BATISTA DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que já decorreu o prazo de suspensão 

requerido.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001860 Nr: 24205-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA MARTHA ME, 

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA MARTHA

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

- OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que já decorreu o prazo de suspensão 

requerido.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004006 Nr: 25120-17.2015.811.0041

 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: LEONILDA FERREIRA TAPAJOS, TITA MARA FERREIRA 

TEIXEIRA, FRANCYANNE FERREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE FAUSTINO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação da parte requerida, para no prazo de 5 dias, manifestar- se 

sobre a proposta de honorários.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009250 Nr: 27252-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE FORMAS, ROBERTO AMADO FELÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIRIO CONSTRUTORA E SERVIIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Figueiredo Bastos - 

OAB:17213

 Certifico que, tentei contato com o Dr. THIAGO SILVEIRA - OAB -12963 - 

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 em 05/12/2019, nos termos do art. 

107 e art. 234, do NCPC.

 Celia Mendes S. Carneiro - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959721 Nr: 4672-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA FRANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 17.982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Certifico que, entrei em contato com o Dr. FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB 17982/O MT, por telefone. Desta forma, INTIMEI o advogado 

DEVOLVER os autos em cartório até o final do expediente, uma vez que 

fez carga 04/12/2019, nos termos do art. 107 e art. 234, do NCPC.

Celia Mendes S. Carneiro- Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964125 Nr: 6577-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR FIDELIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO LEMES

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

OAB:19135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14.146

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que já decorreu o prazo de suspensão.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969088 Nr: 8904-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON DAVID FERREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, uma vez que já decorreu o prazo de suspensão.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 975045 Nr: 11634-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCELO LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA., JAIR SERRATEL NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9.385/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, uma vez que 

já decorreu o prazo de suspensão.

 Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019176-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLUCE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

T. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Unimed Vale do Sepotuba (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-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 1019176-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação ID. 13951116, requerendo a habilitação de 

Vanderluce da Costa Silva, intime-se a parte requerida para manifestar-se 

a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006817-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS RIBEIRO SANTOS OAB - 043.836.771-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 1006817-93.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por 

Emília da Silva Ribeiro em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho 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 ilicitude na conduta do requerido, a 

necessidade, urgência e cobertura para o procedimento solicitado, a 

existência do alegado dano moral, a extensão e o nexo causal. 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1041059-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DA SILVA PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-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 1041059-15.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada 

de urgência, c/c preceito cominatório e expedição de liminar inaudita altera 

pars”proposta por Kátia da Silva Ponce em face de AGEMED Saúde S/A. 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, 
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razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a necessidade, urgência 

e cobertura para o procedimento solicitado, a existência do alegado dano 

moral, a extensão e o nexo causal. 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: 1037759-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

FUNDO COMPLEMENTAR DE ASSISTENCIA A SAUDE - FAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

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 1037759-45.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada 

inaudita altera pars c/c indenização por danos morais proposta por 

Afonso Vicente de Oliveira Gomes em face de FAZ – Fundo Complementar 

de Assistência a Saúde e UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho 

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 ilicitude na conduta do requerido, a 

necessidade, urgência e cobertura para o procedimento solicitado, a 

existência do alegado dano moral, a extensão e o nexo causal. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010494-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010494-34.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, promovida por José 

Carlos da Silva em desfavor de Banco do Brasil S/A. Citado, o requerido 

apresentou contestação no ID. 20789168 suscitando, em sede de 

preliminar, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Impugnação ID. 20976903. Passo a 

sanear o feito. Quanto a preliminar de inépcia, com efeito, a ausência do 

pedido, da causa de pedir ou de conclusão lógica a partir da narração dos 

fatos implica em inépcia da inicial. E a petição inicial válida é um requisito 

processual de validade. Neste sentido a lição de Fredie Didier Jr.: A 

inépcia, por exemplo, pode ser reconhecida a qualquer tempo, mesmo 

após a contestação, mas não implicará indeferimento da petição, e, sim, 

extinção do processo sem análise do mérito. (...) As matérias que dão azo 

ao indeferimento da petição inicial são todas questões que não se 

submetem à preclusão, podendo ser conhecidas a qualquer tempo e grau 

de jurisdição. Com exceção da prescrição, todas são questões de ordem 

pública. (In Curso de Direito Processual Civil, 7ª ed., V.I, pág. 376) No caso 

dos autos, é possível se extrair o pedido de indenização por danos 

decorrentes na suposta má prestação de serviços, tendo o requerido, 

apresentado sua defesa. Assim REJEITO a preliminar. 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 ilicitude na conduta do requerido, a 

legalidade da cobrança, a contratação dos serviços pela autora, a 

existência de danos, sua extensão e nexo causal. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 15 

(quinze) 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003880-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VITOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003880-76.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por MARIA VITOR DA SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Considerando a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), são requisitos da 

petição inicial: Art. 319. A petição inicial indicará: I – o juízo a que é dirigida; 

II – os nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio 

e a residência do autor e do réu; III – os fatos e fundamentos jurídicos do 

pedido; IV – o pedido com suas especificações; V – o valor da causa; VI – 

as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. Analisando detidamente os autos, verifica-se 

a ausência dos requisitos essenciais da petição inicial. Assim, intime-se o 

patrono da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, informando o endereço eletrônico do autor, conforme art. 319 do 

Código de Processo Civil, bem como esclarecer quem é a requerente nos 

presentes autos, considerando que existes nomes diversos 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: 1019315-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELMA CECILIA MACIEL DA SILVA (AUTOR(A))

B. M. N. P. (AUTOR(A))

JULIANA NORMANDO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019315-27.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando que as partes formularam uma proposta de acordo (ID. 

28028806), determino a remessa dos autos ao Ministério Público, para as 

providências necessárias. Cumprida a determinação acima, 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: 1038838-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERREIRA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038838-59.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada 

e Reparação por Danos Morais proposta por Thiago Ferreira Marques em 

face de AGEMED Saúde S/A. 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 ilicitude na conduta do 

requerido, a necessidade, urgência e cobertura para o procedimento 

solicitado, a existência do alegado dano moral, a extensão e o nexo 

causal. 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: 1014390-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON GOMES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA OAB - DF17075 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014390-85.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada 

e Reparação por Danos Morais e Materiais proposta por Daniel Henrique 

Leite Gomes, representado por Helton Gomes Pinto em face de AMIL 

Assistência Médica Internacional S/A. 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 ilicitude na conduta do 

requerido, a necessidade, urgência e cobertura para o procedimento 

solicitado, a existência do alegado dano moral, a extensão e o nexo 

causal. 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-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004351-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BUENO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSTAR ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004351-63.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis proposta por 

Sebastião Bueno da Silva em desfavor de Nildater Engenharia Florestal 

LTDA - MT. Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID. 

13499848, alegando, em sede de preliminar, a impugnação da Justiça 

Gratuita. Impugnação conforme ID 14196813. Os autos vieram conclusos. 

Passo a sanear o feito. Pois bem, a Lei nº 1.060/50 considera 

necessitado, para fins legais, aquele cuja situação econômica não lhe 

permite pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou 

da família. De acordo com a referida lei, para a parte gozar dos benefícios 

da assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, de que não 

está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio 

ou de sua família, transferindo para a parte contrária a incumbência de 

provar a suficiência de recurso do requerente. No caso dos autos, o 

requerido não logrou êxito em rebater os documentos constantes nos 

autos, se restringindo em afirmar que haveria indícios da capacidade 

financeira do autor ao pagamento de custas. Apesar da afirmação da 

requerida que o autor é proprietário de empresa, o defensor da parte 

autora trouxe aos autos comprovação de que esta se encontra paralisada 

junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá (ID. 14196878). Por estes 

fundamentos, REJEITO a impugnação. 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 o levantamento dos valores devidos a titulo de 

aluguel e encargos previstos em contrato, tal como IPTU, agua e energia 

elétrica, bem como multa, juros legais e atualização monetária, a previsão 

de cobrança da cláusula penal. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 15 (quinze) 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: 1025416-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PIO BISPO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MOUSART SOUZA XAVIER OAB - MT26283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025416-80.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Ronaldo Pio Bispo de Souza em desfavor de Unimed 

Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. Citada, a requerida apresentou 

contestação ID. 24789020, onde suscita, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade da parte pela falta de vinculo contratual com a requerida, uma 

vez que firmado contrato de prestação com a UNIMED Cáceres. Pois bem, 

acerca da alegada ilegitimidade passiva, tenho que esta não se sustenta, 

isto porque, tratando-se a UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE 
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TRABALHO MÉDICO de pessoa jurídica cooperada do sistema Federado 

de UNIMED’s, prestando serviços com as demais cooperadas, resta 

inequívoco o elo entre as empresas que participaram da cadeia de 

fornecimento de serviço. Muito embora não atuem no mesmo espaço e 

possuindo personalidades jurídicas distintas, todas elas estão reunidas 

sob a mesma designação. Dessa forma, é inegável que a empresa a 

integra o mesmo conglomerado econômico, aufere vantagem inerente à 

estrutura de nível nacional, não obstante a característica jurídica que 

ostenta segundo a lei de regência, granjeando evidente vantagem e tendo 

de arcar, consequentemente, com os ônus e as responsabilidades 

correspondentes. Não é de outro modo que a publicidade das UNIMED's 

espalhadas por todo o país estampa as mesmas cores, os mesmos 

símbolos, os mesmos planos de cobertura, não se apresentando as 

unidades isoladas de alcance regional ou local apenas como meras partes 

independentes de um grande sistema, mas como integrantes de uma 

grande rede de prestação de serviços de saúde, elemento de credibilidade 

na captação de clientela e valorização da identidade comercial. Desta 

relação de cumplicidade entre as UNIMED's deduz-se o liame 

econômico-financeiro obtido por conta da rede. De fato, os esforços 

comuns empreendidos entre os integrantes do sistema, por exemplo, 

constituem elemento essencial ao oferecimento dos produtos ao 

consumidor, o qual em todas as empresas do sistema depositou sua 

confiança quando da contratação. Esta é a orientação do STJ, calcada na 

aplicação da teoria da aparência às relações de consumo. Nesse sentido: 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA OPERADORA REJEITADA - EMPRESAS QUE APESAR DE 

DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL 

COOPERATIVO – NEGATIVA DE COBERTURA – ARTOPLASTIA TOTAL DO 

JOELHO COM IMPLANTE – AUSÊNCIA DE EXPRESSA EXCLUSÃO 

CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Ainda 

que a contratante tenha firmado o pacto com a Unimed de Manaus, tanto 

essa quanto a Unimed Cuiabá fazem parte do mesmo complexo 

empresarial cooperativo, denominado “UNIMED”, sendo solidariamente 

responsáveis pelo procedimento médico-hospitalar em questão. Estando 

ausente no contrato a cláusula específica de exclusão do procedimento 

cirúrgico indicado, injusta se mostra a recusa das empresas de saúde, à 

luz do Código de Defesa do Consumidor. (Ap 72386/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 09/08/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVAAD CAUSAM DA UNIMED CUIABÁ – MATÉRIA 

QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL – APRECIAÇÃO 

CONJUNTA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PESSOAS 

JURÍDICAS DISTINTAS QUE FORMAM COMPLEXO ÚNICO DE SERVIÇOS – 

NEGATIVA DE TRATAMENTO – INDEVIDA – SOLIDARIEDADE – 

CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREENCHIDOS – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Constatada que a 

preambular se confunde com o próprio mérito recursal, impõe-se a 

apreciação conjunta das matérias. Em face da Teoria da Aparência deve 

ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de 

Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e 

personalidades jurídicas próprias, considerando que todas integram o 

mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger contra 

quem buscará os serviços de prestação de assistência à saúde. 

Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, 

impõe-se a mantença da decisão que reconheceu o direito suscitado pela 

parte de obter do plano de saúde o procedimento necessário para o 

tratamento de sua patologia.” (TJMT – RAI nº 107.370/2013, Relª Desª 

Cleuci Terezinha Chagas, 5ª Câm. Cív. J. 29.1.2014, DJe 4.2.2014). Sendo 

assim, é de nítida percepção que a requerida, UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, possui legitimidade para figurar 

no polo passivo da demanda. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de 

ilegitimidade passiva. No mais, 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 ilicitude na conduta do 

requerido, a necessidade e cobertura para o procedimento solicitado, a 

existência do alegado dano, a extensão e o nexo causal. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015182-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZI DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-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 1015182-10.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Repetição 

de Indébito e Pedido de tutela provisória de urgência proposta por Euzi de 

Oliveira Barbosa em face de Unimed Federação do Estado de Mato 

Grosso. 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, competindo ao requerente a comprovação do 

seu direito constitutivo e as partes legalidade/ilegalidade na conduta da 

requerida, a existência de dano passível de indenização, o nexo causal e 

a extensão do dano. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001766-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI OAB - MT21558-O (ADVOGADO(A))

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-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. 1001766-38.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por 

Condomínio Residencial Diamante I em desfavor de Condomínio Residencial 

Diamante II. Citado, o requerido apresentou contestação ID. 13341013, 

requerendo, sem sede de preliminar, a inépcia da inicial, sustentando a 

existência de defeito na representação da autora e impugnação à 

gratuidade da justiça. Impugnação ID. 14767643. Passo a sanear o feito. 

Quanto a preliminar de inépcia, verifica-se que a parte autora se 

manifestou no ID. 13467763, acompanhada dos documentos ID. 

13467776/13467790, entre os quais a procuração judicial devidamente 

assinada e comprovante dos pagamentos de custas processuais. A 

petição inicial válida é um requisito processual de validade. Neste sentido a 

lição de Fredie Didier Jr.: A inépcia, por exemplo, pode ser reconhecida a 

qualquer tempo, mesmo após a contestação, mas não implicará 

indeferimento da petição, e, sim, extinção do processo sem análise do 

mérito. (...) As matérias que dão azo ao indeferimento da petição inicial 
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são todas questões que não se submetem à preclusão, podendo ser 

conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Com exceção da 

prescrição, todas são questões de ordem pública. (In Curso de Direito 

Processual Civil,7ª ed., V.I, pág. 376) No caso dos autos, o autor sanou o 

vício apresentado na procuração (ausência de assinatura), bem como, 

comprovou ter recolhidos as custas processuais no momento da 

propositura a ação, desse modo, não há de se falar em inépcia da inicial 

Assim REJEITO a preliminar. No mais, 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. Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto 

controvertido, a ilegalidade na conduta da parte requerida, a existência de 

responsabilidade do requerido, a propriedade da bomba d’água e a 

necessidade de reparos, a existência de litigância de má fé pelo autor, a 

apuração dos valores pagos. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 15 (quinze) 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052475-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1052475-43.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 27953413, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029042-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029042-10.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a informação de cumprimento da tutela de urgência, 

intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação, conforme id 28476880 e documentos. 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: 1042694-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FERREIRA PORTELA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042694-31.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela de Urgência promovida por Celso Ferreira Portela em desfavor de 

AGEMED SAÚDE S/A. Citada, a parte requerida apresentou contestação 

ID. 19213754, impugnando a Justiça Gratuita concedida ao autor. 

Impugnação ID. 20616240. Os autos vieram conclusos. Passo a sanear o 

feito. Pois bem, a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, 

aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as custas do 

processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. De acordo com a 

referida lei, para a parte gozar dos benefícios da assistência judiciária 

basta afirmar na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, 

transferindo para a parte contrária a incumbência de provar a suficiência 

de recurso do requerente. No caso dos autos, o requerido não logrou 

êxito em rebater os documentos constantes nos autos, se restringindo em 

afirmar que haveria indícios da capacidade financeira do autor ao 

pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer prova, somente requer 

que este juízo intime o Autor para apresentar certidões de 

existência/inexistência de bens móveis e imóveis, bem como comprovante 

de rendimentos e Declaração de Imposto de Renda atualizada em seu 

nome e de eventual cônjuge. Por estes fundamentos, REJEITO a 

impugnação. 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 

ilicitude na conduta do requerido, a necessidade, urgência e cobertura 

para o procedimento solicitado, a existência do alegado dano moral, a 

extensão e o nexo causal. 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: 1021299-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERSON LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021299-46.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação 

por Danos Morais proposta por Jerson Lima em face de VIVO S/A. Citado, 

o requerido apresentou contestação ID. 22904953, e suscitou em sede de 

preliminar, a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova com 

fundamento no CDC. Impugnação ID. 23074443. Verifico que não ocorre a 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide, 

razão pela qual passo a sanear o processo. Inicialmente, quanto à 

inversão do ônus da prova, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor mostra-se necessária porquanto tem o condão de manter o 

equilíbrio entre fornecedor de serviço e consumidor final. O consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como 

destinatário final, sendo que produto, a luz do art. 3º do Código de Defesa 

do Consumidor é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial, por 

conseguinte, esta o lojista enquadrado como consumidor e o 

empreendedor como fornecedor. No mesmo sentido, conclui Gladston 

Mamede: "É assim que não se pode perder de vista que um dos pilares 

sobre os quais se assenta a legislação que compõe o Direito do 

Consumidor é a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. 
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Tanto é que, entre nós, a tal vulnerabilidade atribui-se a qualidade de 

princípio jurídico, conforme colhe-se no art. 4º, I do Código de Defesa do 

Consumidor" Por estes fundamentos, REJEITO a preliminar. 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 ilicitude na conduta do requerido, a 

existência de fraude na contratação, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo 

causal. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1060038-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-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 1060038-88.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 10, do Código de Processo Civil, comprovar nos autos o reparo do 

bem móvel e a recusa da parte autora na retirada do mesmo ou cumprir 

integralmente a decisão de id 27597453, sob pena de arbitramento de 

multa diária pelo descumprimento. 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: 1005466-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-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 1005466-22.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Albino Ramos em desfavor de Banco do Brasil S/A. Em sede de 

contestação o requerido alegou a ilegitimidade passiva do autor e a 

ausência do interesse de agir. Impugnação conforme ID 14749859. 

Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de 

julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. 

A aferição efetiva e real das chamadas condições da ação implica 

forçosamente o exame de pontos que se encontram no âmbito da relação 

de direito material posta à apreciação do juiz e, por via de consequência, 

julgamento do mérito. Num juízo preliminar, constata-se que a parte autora 

teve que vir em juízo a fim de conseguir ser indenizado por prejuízos que 

entende que sofreu, imputando a ré fatos que entende como ilegais, 

havendo uma relação contratual com a requerida que autoriza o seu 

chamamento e respalda sua pretensão de litigar em juízo. Não há que se 

falar em ilegitimidade quando o contrato firmado é com a requerida, e o que 

se questiona são seus termos, o que é a analise do mérito. De igual forma 

não há que se falar em inépcia da inicial quando presentes todos os 

requisitos do art. 319 do CPC. Assim REJEITO a preliminar. 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 prestação de serviços advocatícios, a 

ilegalidade na rescisão contratual, a existência de honorários pendentes 

de recebimento. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 15 (quinze) 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021577-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATHIANE FATIMA BASTOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYANE CRISTINA BASTOS CRUZ OAB - MT17411/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL AMECOR LTDA. (REU)

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 1021577-47.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

por Tathiane Fátima Bastos da Cruz em face de Hospital Amecor LTDA. 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, competindo ao requerente a comprovação do seu direito 

constitutivo e as partes legalidade/ilegalidade na conduta da requerida, a 

existência de dano passível de indenização, o nexo causal e a extensão 

do dano. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1042544-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENILSON NESTOR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO OAB - MT7918-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - MT32349-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 1042544-50.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 268 de 348



Tutela de Urgência promovida por Joenilson Nestor Ferreira em desfavor 

de AGEMED SAÚDE S/A. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação ID. 19211328, impugnando a Justiça Gratuita concedida ao 

autor. Impugnação ID. 20616240. Os autos vieram conclusos. Passo a 

sanear o feito. Pois bem, a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para 

fins legais, aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as 

custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. De 

acordo com a referida lei, para a parte gozar dos benefícios da 

assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, de que não 

está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio 

ou de sua família, transferindo para a parte contrária a incumbência de 

provar a suficiência de recurso do requerente. No caso dos autos, o 

requerido não logrou êxito em rebater os documentos constantes nos 

autos, se restringindo em afirmar que haveria indícios da capacidade 

financeira do autor ao pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer 

prova, somente requer que este juízo intime o Autor para apresentar 

certidões de existência/inexistência de bens móveis e imóveis, bem como 

comprovante de rendimentos e Declaração de Imposto de Renda 

atualizada em seu nome e de eventual cônjuge. Por estes fundamentos, 

REJEITO a impugnação. 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 ilicitude na conduta do requerido, a necessidade, urgência 

e cobertura para o procedimento solicitado, a existência do alegado dano 

moral, a extensão e o nexo causal. 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1038111-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO LOUREIRO CARDOSO OAB - 038.186.327-15 (PROCURADOR)

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA AKERLEY CAVALCANTE (REU)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038111-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a expedição do mandado de constatação para a verificação do 

abandono do imóvel objeto de locação dos presentes autos, bem como 

dos pertences deixados no mesmo. Com a juntada do termo do Oficial de 

Justiça, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004926-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARQUES CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004926-03.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Restituição de Valores c/c Danos Morais opostos por 

Luiz Marques Caldeira em desfavor de Banco Bradesco S/A. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029836-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SOUSA DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-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 1029836-65.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Estético ajuizada por 

David Sousa Dourado em face de Unimed Cuiabá – Cooperativa de 

Trabalho Médico. Citada, a parte requerida apresentou contestação ID. 

18278560, suscitando, em sede de preliminar, a falta de interesse de agir. 

Impugnação ID. 18883268. Os autos vieram conclusos. Passo a sanear o 

feito. Pois bem, a falta de interesse de agir, no caso em comento, se 

confunde com o mérito da ação, e será com ela analisado, uma vez que 

ainda não restou esclarecido a razão de não ter sido autorizada a cirurgia 

de urgência na rapidez como entendia necessária. 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 ilicitude na conduta do requerido, a 

necessidade, urgência e cobertura para o procedimento solicitado, a 

existência do alegado dano moral, a extensão e o nexo causal. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005066-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005066-37.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano 

Material e Moral ajuizada por Melquisedec José Roldão em desfavor de Sul 

América Companhia Nacional de Seguros. São requisitos da petição inicial: 

Art. 319. A petição inicial indicará: I – o juízo a que é dirigida; II – os nomes, 

prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o 

número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III – os fatos e fundamentos jurídicos do 

pedido; IV – o pedido com suas especificações; V – o valor da causa; VI – 

as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII – a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. A respeito do valor da causa, dispõe o art. 
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291 e 292, do Código de Processo Civil: Art. 291. A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível. Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção será: I – na ação de cobrança de dívida, a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 

outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação; II – na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; III – na ação de alimentos, a soma 

de 12 (doze) prestações mensais pedidas do autor; IV – na ação de 

divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor da avaliação da área 

ou do bem objeto do pedido; V – na ação indenizatória, inclusive a fundada 

em dano moral, o valor pretendido; VI – na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII – 

na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII – na 

ação em que houver pedido subsidiário, o valor do principal. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora atribuiu como valor da causa à 

quantia de R$ 2.012,35 (dois mil doze reais e trinta e cinco centavos), 

todavia, pugna pelo recebimento de valor a título de danos morais, a ser 

atribuído pelo juízo, bem como a restituição do valor a título de danos 

materiais, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Desse modo, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, retificando o valor da causa, fazendo-se constar como valor 

correto, informando o valor pretendido a título de danos morais, 

comprovando o recolhimento da diferença das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição 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: 1017316-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA PUZIOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017316-39.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição de 

Valores proposta por Eliana Puziol em face de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho 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 ilicitude na conduta do 

requerido, a necessidade, urgência e cobertura para o procedimento 

solicitado, a existência do alegado dano moral, a extensão e o nexo 

causal. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008888-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA OAB - GO45950-A (ADVOGADO(A))

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA OAB - GO31444-O (ADVOGADO(A))

ALAN DE AZEVEDO MAIA OAB - GO23947 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ANDRADE MOREIRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008888-39.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino a citação da parte requerida, via Oficial de 

Justiça, mediante as observâncias e advertências legais, com os 

benefícios do art. 212, §2º do CPC, ressaltando que se o Sr. Oficial de 

Justiça verificar os requisitos do art. 252 do CPC, deverá proceder a 

citação por hora certa, sendo considerada válida a entrega do mandado a 

funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, 

conforme art. 248, § 4º c/c 252, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. 

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

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1044939-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

ANTONIO LUIS BASSOLI ANDREO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS UHLMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044939-15.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Postergo a apreciação do pedido de citação por edital. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar as diligências 

necessárias para a localização do endereço da parte requerida, 

comprovando nos autos o esgotamento dos meios de pesquisa, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032798-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CREIDE DOS SANTOS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032798-61.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria 

Creide dos Santos em face de Banco PAN S/A. Citado, o requerido 

apresentou contestação ID. 18313960, sustentando em sede de preliminar, 

a carência da ação pela falta de interesse de agir. Impugnação ID. 

18766637. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou 

de julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o 

processo. A aferição efetiva e real das chamadas condições da ação 

implica forçosamente o exame de pontos que se encontram no âmbito da 

relação de direito material posta à apreciação do juiz e, por via de 

consequência, julgamento do mérito. Num juízo preliminar, constata-se que 

a parte autora teve que vir em juízo a fim de conseguir ser indenizado por 

prejuízos que entende que sofreu, imputando a ré fatos que entende como 

ilegais, havendo uma relação contratual com a requerida que autoriza o 

seu chamamento e respalda sua pretensão de litigar em juízo. Assim 

REJEITO a preliminar. No mais, as partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 
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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 conduta ilícita perpetrada pela requerida, a 

existência de danos morais e o nexo causal entre a conduta da requerida 

e os danos ocasionados e sua extensão. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008573-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-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 1008573-74.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Marconi Comércio 

Serviço e Representações LTDA em face de UNIMED CUIABÁ – 

Cooperativa de Trabalho Médico. Citada, a parte requerida apresentou 

contestação ID. 14060788, suscitando, em sede de preliminar, a 

inaplicabilidade do código de defesa do consumidor. Impugnação ID. 

16020868. 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 e 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: 1014833-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Fabricio Ribeiro Nunes Domingues (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON EUCLIDES FERNANDES OAB - SP258692-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-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 1014833-70.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada 

de urgência ajuizada por Fabrício Ribeiro Nunes Domingues em face de 

UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho 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. 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 e 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: 1027641-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CUSTODIO PIRES (REQUERENTE)

FREDERICO RIBAS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º 1027641-44.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com 

Pedido de Repetição de Indébito proposta por Frederico Ribas Pires em 

face de HESA 115 Investimentos Imobiliários LTDA. 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 da requerida, a 

existência de atraso na entrega do imóvel, o descumprimento dos termos 

do contrato, a apuração dos danos morais, sua extensão e 

correspondência com o fato em discussão, a previsão contratual do 

pagamento de taxa de corretagem. 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: 1018599-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARCELLY ARAUJO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018599-68.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de 

Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Valores c/c Indenização por 

Danos Morais c/c tutela de urgência promovida por Patrícia Marcelly Araújo 

Souza em desfavor de MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE. 

Citada, a parte requerida apresentou contestação ID. 11506589, 

impugnando a Justiça Gratuita concedida ao autor. Impugnação ID. 

14099432. Os autos vieram conclusos. Passo a sanear o feito. Pois bem, 

a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, aquele cuja 

situação econômica não lhe permite pagar as custas do processo, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família. De acordo com a referida lei, 

para a parte gozar dos benefícios da assistência judiciária basta afirmar 

na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as 

custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, transferindo 

para a parte contrária a incumbência de provar a suficiência de recurso 

do requerente. No caso dos autos, o requerido não logrou êxito em rebater 
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os documentos constantes nos autos, se restringindo em afirmar que 

haveria indícios da capacidade financeira do autor ao pagamento de 

custas, todavia, não juntou qualquer prova. Por estes fundamentos, 

REJEITO a impugnação. 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 os contornos da responsabilidade do requerido, a quebra 

das clausulas contratuais, a existência de má prestação de serviços, 

negligência, imprudência ou imperícia por parte do requerido, os danos 

ocasionados, o nexo causal e extensão. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013155-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI SILVA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº. 1013155-20.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória 

por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito ajuizado 

por Francinei Silva de França em face de MRV Engenharia e Participações 

S/A e MRV PRIME Parque Mantiqueria Incorporações SPE LTDA. Citados, 

os requeridos apresentaram contestação ID. 15779835, suscitando, em 

sede de preliminar, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no que 

tange a cobrança da taxa de evolução de obra. Impugnação ID. 15906966. 

Passo a sanear o feito. Rejeito a preliminar suscitada pelo requerido de 

ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção, pois a autora imputa 

aos requeridos fatos que em seu entender lhe causaram prejuízos, 

havendo uma relação contratual que autoriza o seu chamamento e 

respalda sua pretensão de litigar em juízo, sendo melhor avaliado os 

contornos de sua responsabilidade no mérito da ação. No que tange a 

cobrança de taxa de evolução de obra, a cobrança da mencionada taxa 

deriva do contrato de financiamento e é devida ao credor fiduciário, na 

espécie a Caixa Econômica Federal, desde a aprovação do financiamento 

até a conclusão da obra. Entendo que a legitimidade para causa, em 

princípio, decorre da pertinência subjetiva com o direito material 

controvertido. Dessa forma, a regra geral é que são partes legítimas para 

a causa àqueles que afirmam ser titulares da relação jurídica deduzida na 

inicial. Em uma análise detida dos autos, verifica-se que a requerida 

participou da relação material, não sendo válido o argumento de que não é 

o titular de um dos interesses em conflito, não havendo se falar em 

ilegitimidade, uma vez que, caso seja comprovado o atraso injustificado na 

entrega da obra, ou na averbação do “Habite-se”, a construtora é parte 

legitima para indenizar o consumidor pelo prejuízo causado, ou seja, o 

consumidor poderá requerer judicialmente a indenização do equivalente a 

todo o valor pago de taxa de evolução de obra durante o período do 

atraso. Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. O 

processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a 

serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por 

saneado. Fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, os contornos da responsabilidade do requerido, a quebra 

contratual, a existência de danos, a extensão do dano e o nexo causal. 

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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003958-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDELICE RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003958-41.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória 

por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito ajuizada 

por Claudelice Rodrigues de Moraes em desfavor de MRV Engenharia e 

Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações 

SPE LTDA. Citados, os requeridos apresentaram contestação ID. 

13329205, e suscitaram em sede de preliminar, a existência de prescrição, 

a ilegitimidade passiva da MRV Engenharia e Participações S/A e a 

ocorrência da litispendência. O autor manifestou-se em impugnação, 

rebatendo os pontos alegados pelo requerido em contestação ID. 

13540586. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou 

de julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o 

processo. Acerca da prescrição suscitada, cinge-se a controvérsia em 

aferir se houve ou não a prescrição do direito do autor, uma vez que o 

fato constitutivo do direito do autor ocorreu em 31/01/2015. O direito nasce 

para o titular da pretensão, extinguindo-se pela prescrição, dessa forma, 

necessário aferir a ocorrência ou não da perda do direito de ação do 

recorrente em face do recorrido. Preceitua o artigo 206, §3º do CPC: "Art. 

206. Prescreve: § 3o Em três anos: IV - a pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa; V - a pretensão de reparação civil;". Assim, 

em uma primeira análise estaria caracterizada a prescrição, porém, da 

análise dos autos verifica-se que anteriormente ao ajuizamento dessa 

demanda, o requerente pleiteou o recebimento do montante junto ao 

Juizado Especial. Distribuída à ação em 12/03/2015, interrompeu-se o 

prazo prescricional, iniciado a partir do fato constitutivo do direito, 

permanecendo assim, até a o último ato decisório daquele processo, qual 

seja a sentença que o extinguiu sem julgamento de mérito. É o que se 

extrai dos comandos insertos nos artigo 202, I e parágrafo único do 

Código de Processo Civil, verbis: "A interrupção da prescrição, que 

somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, 

mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover 

no prazo e na forma da lei processual;(...) Parágrafo único. A prescrição 

interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do 

último ato do processo para a interromper". Pela interrupção o curso do 

prazo prescricional é estancado e seus efeitos são cessados, 

independentemente do fato de o processo anterior ter sido extinto sem 

julgamento de mérito. Retroagindo a interrupção da prescrição à data da 

propositura da ação, constata-se que houve a interrupção da prescrição a 

partir de 12/03/2015, permanecendo suspensa até 27/09/2018, data da 

publicação da sentença, conforme consulta processual. Ajuizada a 

demanda em apreço em 21/02/2018, e intentada no prazo trienal a ação 

perante o Juizado Especial, não transcorreu o prazo prescricional previsto 

no artigo 206, §3º, do CPC, razão pela qual REJEITO a alegação de 

prescrição. A parte requerida ainda argumentou a existência de 

litispendência da presente ação com aquela proposta perante o 2º Juizado 

Especial Cível – nº 002045-90.2015.811.0001. No entanto, analisando os 

documentos colacionados nos autos, denota-se que o objeto daquela 

ação era a suspensão da cobrança da taxa de evolução da obra a partir 

de janeiro de 2015, devido ao atraso das obras e, nesta demanda, o que 

se busca é o ressarcimento pelos valores cobrados após a data de 

previsão da entrega do imóvel. Segundo o § 1º do artigo 337: “verifica-se 

a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada”, o que não é o caso do caso em comento. REJEITO a preliminar. 

No que tange a alegação de ilegitimidade passiva da requerida é notório 

que, dadas às características dos grandes conglomerados econômicos, 
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integrando formalmente ou não grupo de sociedades, apresentam-se eles 

ao público e a clientela como empresa única, frequentemente sob 

denominação similar ou abreviada. Em tais condições, a diferenciação 

entre as pessoas jurídicas, conquanto inegável do ponto de vista 

técnico-jurídico, tem de ser desconsiderada nas relações com pessoas às 

quais tal diversidade não se dá a conhecer. Assim, é aplicável a teoria da 

aparência para reconhecer-se a legitimidade passiva de empresa, diversa 

da que contratou, mas do mesmo grupo econômico, sendo que no mérito 

será delimitada a responsabilização do ente. Isto posto, REJEITO a 

preliminar. Verifico não haver irregularidades ou outras preliminares a 

serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, 

fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, os 

contornos da responsabilidade do requerido, a não entrega da coisa certa, 

a quebra contratual, a existência de danos, a extensão do dano e o nexo 

causal. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004973-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSENY SOTERO GARDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004973-45.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valor e 

Indenização por Danos Morais proposta por Deuseny Sotero Gardez em 

face de MRV PRIME Projeto MT Incorporações SPE LTDA. 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 ilegalidade na conduta do requerido, a 

responsabilidade na quebra dos termos do contrato, a comprovação da 

existência de ato passível de indenização e a extensão do dano. 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: 1031092-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINO FRANCISCO DE PAULA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031092-09.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 26444063, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1048221-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GOMES DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

ADAILTON GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SERAFIM (INVENTARIADO)

ODILIA PAULO DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

IRENE SERAFIM DEMEDIO (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1048221-27.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada por Adailton 

Gonçalves da Silva e Valdirene Gomes dos Santos Silva em desfavor de 

Josefa Maria da Conceição Serafim, Irene Serafim Demédio, Lucindo 

Demédio e Odila Paulo de Oliveira. A decisão de Id nº 25570668 

determinou que a parte autora acostasse os documentos essenciais para 

a propositura da ação, bem como comprovasse documentalmente a sua 

situação de insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Devidamente intimada, a parte autora deixou 

de apresentar os documentos solicitados. Desse modo, considerando a 

desídia da parte autora no tocante à ausência do cumprimento da decisão, 

bem como a inexistência de documentos que comprovem a situação de 

carência econômica enfrentada pela mesma, indefiro os benefícios da 

justiça gratuita. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037797-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037797-23.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 26674052, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. 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: 1041020-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FRANCISCO LEAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041020-81.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Ciente da decisão de id nº 26674899. Cumpra-se conforme determinado 

no id 26674899 e intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

processuais, 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: 1028383-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEMIMA CAMARGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG 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 1028383-98.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 26393666, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004859-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES 

COMERCIAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004859-38.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por LUPPA Administradora de 

Serviços e Representações Comerciais Ltda. em desfavor de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. 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: 1021266-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021266-56.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 27613025, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. 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: 1033118-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-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 1033118-48.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Diante da denunciação à lide formulada pela requerida, cite-se o 

denunciado para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 128 e seguintes do Código de Processo Civil. 

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: 1028665-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERDILAN DIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028665-39.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 26673678, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030218-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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 1030218-92.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Evandro Fernandes da Silva em face de OI 

Móvel S/A. 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 

comprovação da fraude na contratação, a existência de dano passível de 

indenização, o nexo causal e sua extensão. 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 
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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: 1032579-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON WILLIAN DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 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 1032579-14.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 26444051, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001167-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO CUIABA OFFICE TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDA FESTA AVALLONE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-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 1001167-36.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Com a finalidade de se evitar futuras nulidades, intime-se pessoalmente a 

parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual, acostando aos autos o instrumento de 

procuração, bem como informar de qual conta bloqueada poderá ser 

efetuada a transferência para a conta judicial, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002756-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE LUZIA ESSER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE FONSECA DE MIRANDA OAB - MT2307-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLELIA REGINA NUNES PENHA (EXECUTADO)

LUIZ GUSTAVO NUNES (EXECUTADO)

FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002756-92.2019.811.0041 Vistos, etc. Em 

atenção à renúncia protocolada no id 21997963, intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual, acostando aos autos o instrumento de 

procuração, bem como para informar o endereço atualizado dos 

executados Luiz Gustavo Nunes e Fabiana Rodrigues de Oliveira, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009929-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIVANICE MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009929-41.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Ciente do acórdão de id 27571297. Recebo o cumprimento de sentença de 

Id nº 28451682 e determino a retificação dos dados dos autos. Intime-se o 

executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo Civil para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (Id nº 28451682), 

acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do acima determinado, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento). Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010422-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS HENRIQUE DE SOUZA AURELIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO AZEVEDO DO NASCIMENTO OAB - RN10962 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010422-81.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019375-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR BUGHAY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019375-05.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 26514959, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017592-70.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COELHO LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017592-70.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 26473325, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1015475-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE YOGA VITAL ASSOCIACAO DE AMIGOS DA CULTURA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT4982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015475-77.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Anulação de Débito e 

Pedido de Liminar de Tutela de Urgência proposta por Associação dos 

Profissionais de Yoga de Cuiabá em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Citada, a requerida apresentou contestação 

ID. 10263950, alegando em sede preliminar, a possibilidade de suspensão 

do fornecimento de energia elétrica e inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito ante inadimplência. Intimada para se manifestar sobre a 

contestação, a parte autora permaneceu inerte, conforme certidão ID. 

16940506. Pois bem, a preliminar suscitada pelo requerido em sede de 

contestação, se confunde com o próprio mérito da questão, e serão 

analisadas oportunamente, após a instrução processual, ocasião em que 

poderão ser analisadas as provas produzidas a fim de constatar ou não 

as responsabilidades dos envolvidos no acidente. 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 legitimidade do autor, a ilicitude na 

conduta do requerido, a ilegalidade/excesso na cobrança, a existência de 

má prestação de serviço, a reponsabilidade do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a ocorrência de 

danos, sua extensão e o nexo causal. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 15 (quinze) 

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: 1032618-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO DE JIU-JITSU ESPORTIVO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-FJJE-MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STALYN PANIAGO PEREIRA OAB - MT0006115A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO ANTUNES (REU)

SITE "O BOM DA NOTÍCIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB - MT3301-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 1032618-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

Federação de Jiu-Jitsu Esportivo do Estado de Mato Grosso – FJJE/MT em 

face de Site “O Bom da Notícia” e Orlando Antunes. 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, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041933-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS VENANCIO SISTI LEITE (REQUERENTE)

WILLIAN ALMEIDA CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

LEONARDO ESTEVAN ROSA CALDAS (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA SILVA COUTO (REQUERENTE)

AMANDA CRISTINY DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

ISABELLA DE OLIVEIRA BOM (REQUERENTE)

ISABELLA CHAVES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

DAIANA FIGUEIREDO GONCALVES (REQUERENTE)

RARIZE FERREIRA PONTE (REQUERENTE)

ROSIVANIA DE SOUSA CARVALHO (REQUERENTE)

FABIO CHRISTIAN DE CARVALHO (REQUERENTE)

RODRIGO MARQUES CAMPELO (REQUERENTE)

GABRIEL JAIR DONIN KAPPES (REQUERENTE)

ALEXANDRE RIBEIRO COSTA (REQUERENTE)

GABRIEL AMARAL DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

SUSANNY ROCHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-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 1041933-97.2018.811.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito dos documentos acostados nos Ids nº 26799550/26799570, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011120-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGREDA BREUS CERETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTI LOCADORA E COMERCIO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011120-53.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Postergo a apreciação do pedido de citação por edital. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar as diligências 

necessárias para a localização do endereço da parte requerida, 

comprovando nos autos o esgotamento dos meios de pesquisa, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026443-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAKEIBY FONSECA OAB - MT24453/O (ADVOGADO(A))

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136-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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026443-35.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de 

Procedimento Administrativo c/c Danos Morais c/c Pedido de Liminar 

ajuizada por Eliane Aparecida Moreira em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 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 legitimidade do autor, a 

ilicitude na conduta do requerido, a ilegalidade/excesso na cobrança, a 

existência de má prestação de serviço, a reponsabilidade do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a ocorrência de 

danos, sua extensão e o nexo causal. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055285-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

G. W. M. BAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RECORDANDO OS PAGOS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1055285-88.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057058-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NITRO PRILL BOMBEAMENTO DE EXPLOSIVOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO BARBOSA JUNIOR OAB - SP220654 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POTENCIAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1057058-71.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por NITRO PRILL Bombeamento de 

Explosivos Ltda. em desfavor de Potencial Engenharia e Serviços Ltda., 

buscando o pagamento da importância de R$ 39.632,00 (trinta e nove mil 

seiscentos e trinta e dois reais). 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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055173-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON THIAGO CHERPINSKY OAB - PR53439 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA KRETLI CORRADI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1055173-22.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Liberty 

Seguros Gerais S/A em desfavor de Patrícia Kretli Corradi. É notório que 

com a criação das varas bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, 

àquelas varas especializadas são as competentes para processar e julgar 

as demandas que envolvem interesse bancário, alienação fiduciária, 

arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas de crédito, consórcio, 

descontos de duplicatas, financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, 

seguro, títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de divida. Desse modo, de 

acordo com o provimento nº 004/2008/CM e tendo em vista que é de 

competência exclusiva das Varas Especializadas em Direito Bancário 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, de natureza bancária, declino da competência e determino 

a redistribuição deste processo para uma das Varas Especializadas em 

Direito Bancário, com as baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047013-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MANCHESTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES CARNEIRO DA CUNHA DE BETHENCOURT 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1047013-08.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se integralmente conforme o id 25337002, ressaltando que as 

providências para o parcelamento das custas devem ser adotadas pelo 

patrono da parte. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1047028-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MANCHESTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE MUSIS VIEIRA (EXECUTADO)

JOAO DE SOUZA VIEIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1047028-74.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se integralmente conforme o id 25336779, ressaltando que as 

providências para o parcelamento das custas devem ser adotadas pelo 

patrono da parte. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043374-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN SUEMI SHIMADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-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 1043374-16.2018.811.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito dos documentos acostados nos Ids nº 26691971/26691982, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056620-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON MARCOS DIAS SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1056620-45.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em desfavor de Ronilson 

Marcos Dias Soares. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020363-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NUNES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-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 1020363-21.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Marcos Nunes de Paula em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. A decisão de id 20203512 deferiu 

parcialmente a antecipação da tutela de urgência e determinou que a 

requerida, com relação à fatura do mês de dezembro/2018, suspendesse 

a cobrança da fatura contestada, bem como não efetuasse a suspensão 

do fornecimento dos serviços ao imóvel. O autor se manifestou por meio 

do id 27397650, pugnando pela concessão de tutela de urgência 

incidental, para a suspensão da cobrança das faturas referentes aos 

meses de outubro/2019 e novembro/2019. Em que pese à manifestação de 

id 27397650, observa-se dos documentos acostados nos ids 22384467 e 

25946151, que os débitos em aberto se referem a faturas diversas das 

discutidas nos autos. Desse modo, verifica-se que a contestação já foi 

apresentada, bem como que as faturas contestadas não são objeto de 

discussão nos autos, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado no id 

27397650. Intime-se a parte acerca do indeferimento dos pedidos e, após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para designação de 

audiência, saneamento 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003207-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

warlley nunes borges OAB - MT12448-O (ADVOGADO(A))

DANIEL MELLO DOS SANTOS OAB - MT11386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003207-83.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por 

Reginaldo Araújo Silva em desfavor de KONNTE Segurança e Vigilância 

Ltda. com pedido liminar para o imediato despejo da parte requerida do 

imóvel, em decorrência da falta de pagamento. Aduz a parte autora que 

firmou contrato de locação com a requerida, referente ao imóvel situado 

na Rua 04, quadra 57, bairro Centro América, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais) mensais. 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: 

Revogo a decisão de id 28643167. 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. Assim, uma vez presentes os requisitos necessários à tutela 

pretendida, DEFIRO 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 01/06/2020, 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, acostar aos autos a cópia de seus documentos 

pessoais e do comprovante de endereço. Cumprida as determinações 

acima, 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: 1034263-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL MIRANDA SANTOS OAB - MT22550/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 1034263-42.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a ausência de tempo hábil para a conclusão dos trabalhos 

periciais, redesigno a audiência de instrução para o dia 17/06/2020, às 

15:00 horas. Intimem-se as partes. Aguarde-se o término dos trabalhos 

periciais e realização da audiência designada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032567-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TENUTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE VEICULOS LTDA (REU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-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 1032567-68.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a ausência de tempo hábil para a conclusão dos trabalhos 

periciais, redesigno a audiência de instrução para o dia 17/06/2020, às 

16:00 horas. Intimem-se as partes. Aguarde-se o término dos trabalhos 

periciais e realização da audiência designada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002578-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMERSON CARLOS DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002578-12.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por HERMERSON CARLOS DA SILVA SOUZA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 22/04/2020, às 13:50 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002778-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANY RODRIGUES MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002778-19.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por KATIANY RODRIGUES MEDEIROS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 22/04/2020, às 14:06 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002822-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

LINDAURA POQUIVIQUI OAB - 751.982.312-15 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002822-38.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por Renan Augusto Poquiviquei Rodrigues, representado por sua genitora 

Lindaura Poquiviqui, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/04/2020, às 12:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004592-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004592-66.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MANOEL PEREIRA DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 
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resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/04/2020, às 14:06 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002867-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002867-42.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 22/04/2020, às 13:34 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007609-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007609-47.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID - 21228359, defiro o pedido e redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 26/03/2020, às 13:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004577-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GERALDO NUNES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004577-97.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MANOEL GERALDO NUNES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

22/04/2020, às 13:50 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004834-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA JAQUELINE CARVALHO 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004834-25.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 
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Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por BRUNA JAQUELINE CARVALHO DA SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, às 14:15 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004652-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

MARCIA DOS SANTOS AMORIM ARRUDA OAB - 029.471.981-40 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004652-39.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por Natalia Pires de Almeida, representada por sua genitora Marcia dos 

Santos Amorim Arruda, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a 

recusa injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 22/04/2020, às 12:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003047-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. C. (AUTOR(A))

A. D. C. (AUTOR(A))

A. D. C. (AUTOR(A))

L. L. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

ODILZA DUTRA OAB - 522.807.131-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003047-58.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por Lana Louize Dutra Carvalho, Aniel Dutra Carvalho e João Alberto Dutra 

Carvalho, representado por sua genitora Odilza Dutra em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 22/04/2020, às 12:46 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005424-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SALES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005424-02.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FRANCISCO SALES DE ARRUDA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, às 

12:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 
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no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040833-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA SUZY SOARES SILVA MONGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040833-73.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais e Patrimoniais 

ajuizada por Kamila Suzy Soares Silva Monge em desfavor de Femina 

Hospital Infantil e Maternidade. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Designo audiência de conciliação para o dia 01/06/2020, às 12:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

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: 1002232-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002232-61.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa 

injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/04/2020, às 13:50 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002195-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAGAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002195-34.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EMERSON CHAGAS DE SOUZA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/04/2020, às 13:50 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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. 
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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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002540-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ISRAEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002540-97.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por VANESSA ISRAEL DE SOUZA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/04/2020, às 13:02 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002276-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIR DE PAULA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002276-80.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GENIR DE PAULA SOUZA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/04/2020, às 13:34 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1059371-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

ALAIR DE ANDRADE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DE SOUZA DURAN (REU)

ENRIQUE CAMILOT (REU)

EMANUELLE REZENDE ROSA (REU)

RODRIGO DE CAMPOS SILVA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1059371-05.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança 

proposta por CVL Imóveis Ltda. – ME em desfavor da Rodrigo de Campos 

Silv, Emanuelle Rezende Rosa Campos Enrique Camilot e Lindomar de 

Souza Duran. Consta na inicial que o autor é admnistrador do imóvel 

localizado na Rua Las Vegas, nº 527, bairro Jardim Califórnia, Cuiabá/MT, 

tendo locado a parte requerida na data de 15/03/2019 até 14/03/2020, pelo 

valor mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Informa que a 

requerida está inadimplente com os encargos e acessórios da locação. 

Aduz que encaminhou notificação extrajudicial a respeito do débito, 

todavia, a requerida se manteve inerte. Acrescenta que o imóvel foi 

abandonado. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 
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realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que realizou contrato de locação 

junto a parte requerida, todavia, a mesma descumpriu os termos 

contratuais, restando inadimplente com as despesas locatícias e 

abandonando o imóvel sem a quitação dos débitos, motivo pelo qual pugna 

pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada o 

cumprimento da desocupação, com fundamento no art. 59, § 1º, IX, da Lei 

nº 8.245/91. Em que pese os documentos evidenciarem a probabilidade do 

direito, entendo necessária à expedição do mandado de constatação, para 

a verificação do abandono do imóvel, bem como a situação do bem objeto 

do contrato de locação e a existência de bens deixados pelos requeridos. 

Dessa forma, em que pese os documentos acostados aos autos, estes 

não se mostram suficientes, sendo necessária a dilação probatória para o 

aferimento da verossimilhança das alegações, razão pela qual POSTERGO 

a apreciação da antecipação dos efeitos da tutela para após realização de 

constatação no imóvel. Determino a expedição do mandado de 

constatação para a verificação do abandono do imóvel objeto de locação 

dos presentes autos, bem como dos pertences deixados no mesmo. 

Designo audiência de conciliação para o dia 01/06/2020, às 10:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista 

no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após a juntada do 

mandado de constatação, 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: 1002544-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE SANTIAGO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA 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 1002544-37.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, para 

Reembolso de Despesas Médicas, ajuizada por DAYANE SANTIAGO 

MARTINS, em desfavor de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa 

injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/04/2020, às 13:34 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). 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. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002576-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUIZ BORTOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002576-42.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por EVERTON LUIZ BORTOLI, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/04/2020, às 14:06 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. 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: 1057409-44.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA EMIKO ISUME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

AIRTON THIAGO CHERPINSKY OAB - PR53439 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO LEONIO MOREIRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1057409-44.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Alugueres e 

Acessórios da Locação proposta por Emilia Emiko Isume em desfavor de 

Helio Leonio Moreira. Designo audiência de conciliação para o dia 

01/06/2020, 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. Poderá a parte requerida, no 

mesmo prazo da contestação, requerer a purgação da mora, conforme 

art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991, depositando judicialmente o valor descrito 

na inicial. Em caso de purgação da mora, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, de acordo com o que 

dispõe o art. 62, II, d, da Lei nº 8.245/1991. 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, acostar aos autos a cópia de seus documentos 

pessoais e do comprovante de endereço. Após, 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: 1002617-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE WILLIAM 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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002617-09.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FILIPE WILLIAM DE OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/04/2020, às 13:02 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002337-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALAQUIA DUARTE (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002337-38.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MALAQUIA DUARTE, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando 

a recusa injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 23/04/2020, às 14:06 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002651-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL LEITE CAMACHO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002651-81.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 
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Morais, ajuizada por JOAO GABRIEL LEITE CAMACHO, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/04/2020, às 13:18 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002767-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIL JOSE DE CAMPOS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002767-87.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ATAIL JOSE DE CAMPOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/04/2020, às 13:34 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu RG e 

CPF legível. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002862-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO RODRIGUES DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI OAB - MT25776/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO OAB - MT25246/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002862-20.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por IVANILDO RODRIGUES DE ASSIS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/04/2020, às 12:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002941-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002941-96.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por JOAO ANTONIO DE LIMA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/04/2020, às 13:34 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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 
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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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002930-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002930-67.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOAO BATISTA E SOUZA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 23/04/2020, às 12:46 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002807-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR ALVES MARTINS (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002807-69.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por JOADIR ALVES MARTINS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/04/2020, às 13:18 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O 

(Boletim de Ocorrência). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002954-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON HORTIZ BORGES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002954-95.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por GILSON HORTIZ BORGES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/04/2020, às 13:34 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002962-72.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SANTANA CALHAU SOCORE (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002962-72.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por PAULO SANTANA CALHAU SOCORE, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/04/2020, às 12:46 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002980-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAZON MORENO DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002980-93.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por JAZON MORENO DA PAIXAO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/04/2020, às 13:02 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002994-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO EXPEDITO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002994-77.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LEONARDO EXPEDITO DE ALMEIDA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/04/2020, às 13:50 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002809-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA GONCALEZ FINOTTO (AUTOR(A))

J. V. F. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002809-39.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médicas Suplementares do 

Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por JOÃO VICTOR FINOTTO LEITE 

representado por sua genitora VALÉRIA GONÇALVEZ FINOTTO, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 
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requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 23/04/2020, às 13:50 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). 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. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003010-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ROSA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003010-31.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por VICTOR ROSA BRANDAO, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/04/2020, às 13:02 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003022-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIO DE ARRUDA PINHEIRO DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003022-45.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por VINICIO DE ARRUDA PINHEIRO DE MOURA, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/04/2020, às 13:34 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003058-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON HENRIQUE SALES RUAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003058-87.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ALISSON HENRIQUE SALES RUAS, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/04/2020, às 12:30 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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 
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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). Ainda, intime-se o autor para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O (Boletim de Ocorrência). 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003027-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003027-67.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por SERGIO DE SOUZA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/04/2020, às 13:50 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003061-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR DE OLIVEIRA JUNIOR (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003061-42.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ACIR DE OLIVEIRA JUNIOR, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/04/2020, às 13:05 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O 

(Boletim de Ocorrência). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039258-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALEX MATHEUS DO ROSARIO PEREIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039258-64.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID - 25622215 , defiro o pedido e redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 24/04/2018, às 12:30 horas, a ser 

realizado na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003060-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOME FABIO SANTOS FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003060-57.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por TOME FABIO SANTOS FONSECA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/04/2020, às 12:46 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 
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334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003137-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILTON SEBASTIAO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003137-66.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por CLEILTON SEBASTIÃO DE OLIVEIRA SILVA, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/04/2020, às 13:34 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036991-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE TEIXEIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036991-22.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Defiro o requerido no ID. 18293920, e tendo em vista que as partes não 

foram intimadas da decisão - ID 16581899, e não compareceram na 

audiência de conciliação anteriormente designada, designo nova audiência 

de conciliação para o dia 24/04/2020, às 13:02 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003305-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZIEL BARBOSA DOS SANTOS (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003305-68.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por IZIEL BARBOSA DOS SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/04/2020, às 

13:34 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O 

(Boletim de Ocorrência). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003007-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE FATIMA BIANCHINI RAMOS (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003007-76.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médicas Suplementares do 

Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por IRENE DE FATIMA BIANCHINI 

RAMOS, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa 

injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/04/2020, às 12:46 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 
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e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). 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. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003090-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADRAK FIEBIG GONCALVES (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003090-92.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por SADRAK FIEBIG GONÇALVES, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/04/2020, às 13:18 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis 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). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002949-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURLEY DANIEL COSTA DE ARRUDA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002949-73.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por DURLEY DANIEL COSTA DE ARRUDA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/04/2020, às 14:06 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002790-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA KELLY MARIOTTO (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002790-33.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por KALIU ALEXANDER MARIOTTO SANTOS representado por sua 

genitora SANDRA KELLY MARIOTTO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

23/04/2020, às 14:06 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis 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 
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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). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O 

(Boletim de Ocorrência). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1171862 Nr: 40937-87.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCUDERIA VEÍCULOS LTDA - ME, MARCOS VINICIUS 

DO AMARAL FROES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:

 Vistos...

Lançada a sentença de fls. 129/136, que julgou o feito parcialmente 

procedente, o Embargado interpôs Recurso de Apelação às fls. 139/146. 

Ainda faço constar que a Embargante foi intimada às fls. 149 para 

contrarrazoar a apelação da Instituição Financeira, no entanto, a mesma 

permaneceu silente, conforme certidão de fl. 151.

 Desta feita, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso com as nossas homenagens e cautelas de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760360 Nr: 12717-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMO FOMENTO MERCANTIL LTDA, SERGIO 

LEONARDO DE CAMPOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez)dias, 

manifestar-se acerca do termo de conversão de arresto em penhora de 

fls. 95, comprovando a averbação no Cartório competente, conforme 

determinado à decisão de fls. 75.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035448-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUKE CESAR LIMA BEZERRA OAB - MT22089/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: 

1035448-18.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA 

Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Execução, na qual no 

decorrer da ação foi informada a morte do devedor, bem como a 

existência de abertura de inventário. A inventariante manifestou-se por 

meio da petição de Id. 20526549, pugnando pela intimação da instituição 

financeira para apresentar planilha atualizada de débito para habilitação do 

crédito no processo de inventário. Por sua vez, na petição de Id. 

24449986 a instituição financeira manifestou desinteresse em ingressar 

na ação de inventário, pugnando pelo prosseguimento da presente ação. É 

o relatório. Decido. Em primeiro proceda-se a alteração do polo passivo da 

ação para Espolio de Reginaldo Rosa de Cerqueira, representado pela 

inventariante Juciane Santana de Cerqueira. No mais, tenho que a 

inventariante integrou a lide, portanto, sem razão o pedido de citação, 

ademais, não podendo se levar a efeito bacenjud e demais atos, em 

decorrência do inventário, posto que valores e bens estão à ele 

vinculados, intimo a instituição financeira para requerer o que de direito 

para continuidade da ação, ante a existência do inventário e sua não 

pretensão de nele não ingressar, portanto, indicando bens passíveis de 

penhora que não estejam arrolados no processo de inventário, bem como 

acostar a planilha atualizada do débito no prazo de 15 dias, 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, 10 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021171-31.2016.8.11.0041

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:

COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA (EXECUTADO)

JOAQUIM CARVALHO MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-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: 

1021171-31.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA, JOAQUIM 

CARVALHO MORAES Vistos etc... Não obstante o pleito de Id. 20754654 

verifica-se a existência de demais imóveis em nome do segundo 

executado, cujas matrículas não foram trazidas aos autos pelo exequente. 

Assim, com fulcro no princípio da celeridade processual, procedo a 

impressão das matrículas. Ato contínuo, INTIMO o exequente para indicar 

especificamente sobre quais imóveis pretende a penhora, apresentar a 

planilha atualizada de débito, evitando excesso de penhora, bem como 

indicar seus dados bancários, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios 

imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018721-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIA CRISTINA BOAVENTURA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-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: 

1018721-13.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARINEIA CRISTINA 
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BOAVENTURA DIAS REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Vistos etc... 

Certifique-se a tempestividade dos Embargos. Nos termos do art. 99, § 3º, 

do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, defiro a embargante os benefícios da justiça 

gratuita. Conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil, "1º O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, que são cumulativos, RECEBO estes Embargos à 

Execução sem o efeito suspensivo. Ademais, intimo o embargado, por 

meio de publicação, via DJE, para impugnação no prazo de em 15 dias. 

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo. 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: 1002682-09.2017.8.11.0041

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:

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

MARIELLA SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002682-09.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MARIELLA SANTOS RIBEIRO, MARIA DO CARMO SANTOS 

RIBEIRO Vistos etc... Da análise dos autos verifica-se que nenhuma das 

executadas foi citada, razão pela qual, procedo a pesquisa de seus atuais 

endereços via sistema Infojud (extratos anexos). Expeçam-se mandados 

de citação e demais atos, a serem cumpridos da seguinte forma: - Mariella 

Santos Ribeiro - Rua Presidente Washington Luiz, nº 152, Bairro Quilombo, 

nesta cidade, - Maria dos Santos Ribeiro – Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, nº 2356, 7 andar, Apto 07, Bairro Bosque da Saude, nesta 

cidade. Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito de 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. No mais, tendo em vista o pleito de Id. 22538330 onde o 

exequente indica bens imóveis para serem arrestados, mister salientar 

que o contrato objeto da lide possui semoventes dados em garantia, razão 

pela qual, intimo o exequente para se manifestar, no mesmo prazo acima. 

Em caso de silêncio ou pedidos imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se 

o exequente, via correio com aviso de recebimento, para proceder em 05 

dias com a mesma admoestação. 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: 1013845-83.2017.8.11.0041

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))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (EXECUTADO)

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

MARLENE MAEHLER (EXECUTADO)

ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANSELMO MATEUS VEDOVATO JUNIOR OAB - MS9429 (ADVOGADO(A))

HUMBERTO CHELOTTI GONCALVES OAB - MS8986 (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: 

1013845-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME, ERMINDO MAEHLER, 

SILVERIO MAEHLER, MARLENE MAEHLER, MARIA DO CARMO DE PAULA 

MAEHLER Vistos etc... Intimo o executado Silverio Maehler para cumprir o 

que determina o artigo 914, § 1º do CPC, procedendo à distribuição dos 

embargos à execução por associação, sob pena de não conhecimento de 

seus termos. Ademais, intimo o exequente para indicar bens passíveis de 

serem penhorados no prazo de 15 dias, observando-se os bens 

elencados no contrato objeto da lide, sob pena de extinção por manifesta 

falta de interesse. Em caso de silêncio ou pedidos imprestáveis ao 

deslinde do feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para proceder em 05 dias com a mesma admoestação. 

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: 1000079-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTRELA TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 0 0 7 9 - 5 5 . 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: ESTRELA 

TURISMO EIRELI - ME Vistos... Da análise aos autos, verifico a inexistência 

de notificação cartorária para a cota 9354/401, documento indispensável 

na análise da inicial, posto se tratar de meio para comprovação da mora 

conforme exposto no art. 2º, §2º do DL 911/69. Vejamos: “Art. 2o No caso 

de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas 

mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá 

vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, 

avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo 

disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o 

preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Desta feita, 

intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial 

comprovando a constituição em mora da parte devedora, nos termos da 

legislação vigente, sob pena de extinção do feito. Após, concluso. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000175-70.2020.8.11.0041

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:

VALDIVINO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000175-70.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 
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FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: VALDIVINO BORGES DA SILVA 

Vistos... 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. 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 a motocicleta 

YAMAHA XTZ150 CROSSER ED., COR: AZUL, ANO/MODELO: 2017, 

PLACA: QCB4655, 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. 27926923 . Cumpra-se. Cuiabá, 03 de fevereiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000173-03.2020.8.11.0041

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:

TERESINHA DE FATIMA CORDEIRO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000173-03.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: TERESINHA DE FATIMA CORDEIRO 

DE JESUS Vistos... 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 a motocicleta RENAULT CLIO PLACAS OBH1812, 

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 
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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. 27928840 . Cumpra-se. Cuiabá, 03 de fevereiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035771-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI (EMBARGANTE)

JOSE ROBERTO RIBEIRO (EMBARGANTE)

IVI VITORIANO RIBEIRO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT13251-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-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: 

1035771-23.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: HECOSERVICE 

CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI, JOSE ROBERTO RIBEIRO, IVI 

VITORIANO RIBEIRO EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos etc. 

Lançada a sentença que julgou o feito improcedente – ID 19021799 os 

embargantes interpuseram Recurso de Apelação no ID 21553435, com 

contrarrazões da requerida no ID 24986258. Desta feita, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de fevereiro de 

2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001728-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. DOS SANTOS - COMERCIO DE PECAS - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001728-26.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: R. M. DOS SANTOS - 

COMERCIO DE PECAS - ME EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos... 

Lançada a sentença que julgou o feito improcedente – ID 21919882, a 

embargante interpôs Recurso de Apelação no ID 22649647, com 

contrarrazões do Banco no ID 24347855. Desta feita, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso com as nossas 

homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. CUIABÁ, 07 de fevereiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001980-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO OAB - RJ109231-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE MORAES MAXIMINO OAB - MT0018927S (ADVOGADO(A))

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001980-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BASE DUPLA SERVICOS E 

CONSTRUCOES CIVIL EIRELI RÉU: BANCO BRADESCO Vistos... 

Primeiramente cumpra-se a parte final da sentença quanto a anotação 

correta do assistente litisconsorcial JF Construções no PJE. Lançada a 

sentença que julgou o feito improcedente – ID 19831020, a autora e a 

assistente litisconsorcial interpuseram Recurso de Apelação no ID 

21981114, com contrarrazões do Banco no ID 25070171. Desta feita, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso com 

as nossas homenagens e cautelas de praxe. Cumpra-se. CUIABÁ, 07 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027075-61.2018.8.11.0041

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:

FITIPALDI & FITIPALDI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-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: 

1027075-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: FITIPALDI & FITIPALDI LTDA - ME Vistos... Lançada a 

sentença que julgou o feito improcedente – ID 19851175 o Banco interpôs 

Recurso de Apelação no ID 22560095, com contrarrazões da requerida no 

ID 25122281. Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso com as nossas homenagens e cautelas de praxe. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 07 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003883-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARICELMA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-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: 

1003883-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARICELMA NUNES DA SILVA 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos, etc. Vislumbro dos autos que as partes entabularam acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção, salientando que o 

montante depositado somente poderia ser levantado em favor do 

Requerente após a comprovação do pagamento de R$ 13.997,42 e, 

consequente quitação do contrato (ID. 28354398). Entretanto, não há nos 

autos prova do pagamento referente ao boleto de ID. 28230731, posto que 

o comprovante de ID. 28230734 refere-se a valor diverso do indicado na 

composição amigável. Portanto, intimo as partes para comprovarem o 

pagamento do valor indicado na minuta do acordo, no prazo de 15 dias. 

Empós, conclusos para expedição do alvará e extinção, se for o caso. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000248-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BISMARCK MAMEDE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-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: 

1000248-47.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BISMARCK MAMEDE DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação Revisional de 

Contrato ajuizada por Bismark Mamede em face de Crefisa S/A. Não 

obstante a manifestação do credor assistido pela douta Defensoria Pública 

é inconteste que o laudo elaborado pela contadoria de Id. 20118495, onde 

foi encontrado o montante de R$ 1.124,81 ao autor englobou o valor 

referente aos honorários advocatícios (quadro 4 – cálculo dos honorários 

advocatícios). Assim, dê-se vista a Defensoria Pública para manifestar, 

visto que do constante nos autos e cálculos apresentado deverá ser 

expedido alvará em favor de Bismarck Mamede no valor de R$ 681,40, 

conforme dados bancários indicados na petição de Id. 26409282. Banco 

do Brasil; Agência nº 2960; Conta Corrente nº 76546; CPF nº 

143.377.111-04, Titularidade de Bismarck Mamede de Oliveira. E alvará em 

favor da Defensoria Pública no valor de R$ 443,47, conforme dados 

bancários indicados na petição de Id. 26409282. Banco do Brasil, Agência 

nº 3834-2; Conta Corrente nº 1041050-3; CNPJ nº 02.528.193/0001-83, 

Titularidade de Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Em nada 

requerendo, conclusos para expedição. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de 

fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020370-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIS PADILHA SOARES LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(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: 

1020370-81.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: TAMIS PADILHA SOARES LEITE 

Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão em fase 

de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios. A ação 

foi extinta sem resolução de mérito por meio da sentença de Id. 12445116, 

nos seguintes termos “(...) JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69 em razão da ausência 

de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, embasado no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa”. A instituição financeira 

opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, bem como Recurso 

de Apelação ao qual foi negado provimento. Por meio da petição de Id. 

21141629 a causídica credora requereu o cumprimento de sentença, com 

intimação da instituição financeira para efetuar pagamento. Intimada, a 

instituição efetuou o pagamento conforme comprovante de Id. 25750995. 
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Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Com efeito, segue alvará em favor da patrona credora, 

conforme dados bancários indicados na petição de Id. 26002655. Banco 

Itaú S/A; Agência nº 6879; Conta corrente nº 16087-4; CNPJ nº 

20.437.144/0001-17, Titularidade de Fabianie Martins Mattos Limoeiro – ME. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devias. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1023288-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AMORIM BAZZANO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-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: 

1023288-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): FERNANDO AMORIM BAZZANO 

DE BARROS REU: BANCO PAN Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação 

de Exibição de Documentos em fase de cumprimento de sentença no que 

tange aos honorários advocatícios. Não obstante o depósito efetuado pelo 

Banco Pan e a concordância da causídica do autor de Id. 26101566 

verifica-se que a sentença de Id. 20600901 fixou os honorários 

advocatícios em R$ 1.000,00, salientando que deverá cada parte pagar 

50% desse montante ao causídico da parte adversa, observando, no 

entanto, o benefício da justiça gratuita em favor do autor. Assim, intimo a 

causídica credora para apresentar o cálculo de atualização do débito de 

acordo com a sentença prolatada, no prazo de 15 dias. No mais, por 

verificar que o depósito de Id. 25830921 foi efetuado na Caixa Econômica 

Federal, oficie-se a referida instituição financeira para que proceda a 

transferência para a Conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010337-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOMANA FARES OKDE AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010337-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOMANA FARES OKDE AMARAL 

REU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos etc... 

Tratam-se os autos de Obrigação de fazer c/c Ação de Indenização para 

Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes com Pedido de Tutela 

Antecipada. A autora efetuou depósitos em juízo referentes às parcelas a 

vencer do contrato de consórcio firmado entre as partes, em que pese a 

ausência de autorização para tal. Na decisão de Id. 23361299 houve o 

indeferimento do pedido de tutela antecipada, pois, “sem ensejo na 

pretensão de consignação das mensalidades em juízo, como vem 

ocorrendo por conta e risco da autora, como já destacado”. Assim, por 

meio das petições de Ids. 24389999 e 27130295 a autora pleiteia pelo 

levantamento de alvará do montante consignado, porém tendo em vista a 

audiência de tentativa de conciliação designada para o mês de março do 

corrente ano, revela-se prudente aguardar a realização desta, 

SALIENTANDO, que não havendo acordo o alvará será imediatamente 

expedido. Por fim, não obstante o pleito formulado pela autora para 

considerar citada a instituição financeira ora requerida, salienta-se que os 

causídicos patronos desta não possuem poderes específicos para 

receber citação, conforme se vê na procuração de Id. 20818385 – Pág. 

25, razão pela qual, indefiro o pleito. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010337-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOMANA FARES OKDE AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010337-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOMANA FARES OKDE AMARAL 

REU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos etc... 

Tratam-se os autos de Obrigação de fazer c/c Ação de Indenização para 

Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes com Pedido de Tutela 

Antecipada. A autora efetuou depósitos em juízo referentes às parcelas a 

vencer do contrato de consórcio firmado entre as partes, em que pese a 

ausência de autorização para tal. Na decisão de Id. 23361299 houve o 

indeferimento do pedido de tutela antecipada, pois, “sem ensejo na 

pretensão de consignação das mensalidades em juízo, como vem 

ocorrendo por conta e risco da autora, como já destacado”. Assim, por 

meio das petições de Ids. 24389999 e 27130295 a autora pleiteia pelo 

levantamento de alvará do montante consignado, porém tendo em vista a 

audiência de tentativa de conciliação designada para o mês de março do 

corrente ano, revela-se prudente aguardar a realização desta, 

SALIENTANDO, que não havendo acordo o alvará será imediatamente 

expedido. Por fim, não obstante o pleito formulado pela autora para 

considerar citada a instituição financeira ora requerida, salienta-se que os 

causídicos patronos desta não possuem poderes específicos para 

receber citação, conforme se vê na procuração de Id. 20818385 – Pág. 

25, razão pela qual, indefiro o pleito. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010337-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOMANA FARES OKDE AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010337-61.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOMANA FARES OKDE AMARAL 

REU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos etc... 

Tratam-se os autos de Obrigação de fazer c/c Ação de Indenização para 

Reparação de Danos Morais e Lucros Cessantes com Pedido de Tutela 

Antecipada. A autora efetuou depósitos em juízo referentes às parcelas a 

vencer do contrato de consórcio firmado entre as partes, em que pese a 

ausência de autorização para tal. Na decisão de Id. 23361299 houve o 

indeferimento do pedido de tutela antecipada, pois, “sem ensejo na 
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pretensão de consignação das mensalidades em juízo, como vem 

ocorrendo por conta e risco da autora, como já destacado”. Assim, por 

meio das petições de Ids. 24389999 e 27130295 a autora pleiteia pelo 

levantamento de alvará do montante consignado, porém tendo em vista a 

audiência de tentativa de conciliação designada para o mês de março do 

corrente ano, revela-se prudente aguardar a realização desta, 

SALIENTANDO, que não havendo acordo o alvará será imediatamente 

expedido. Por fim, não obstante o pleito formulado pela autora para 

considerar citada a instituição financeira ora requerida, salienta-se que os 

causídicos patronos desta não possuem poderes específicos para 

receber citação, conforme se vê na procuração de Id. 20818385 – Pág. 

25, razão pela qual, indefiro o pleito. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019581-19.2016.8.11.0041

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:

C. ALBINO PRUDENCIO & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019581-19.2016.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: C. ALBINO PRUDENCIO & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se 

de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT em face de C ALBINO PRUDENCIO & CIA LTDA ME, 

todos qualificados nos autos em referência, relatando a Autora ser 

credora do Requerido na importância de R$ 300.514,65 (04/10/2016), 

decorrente de uns Borderôs de Descontos n° B50831647-0, 

B50831149-5, B50831929-1, B50832000-1, B50830846-0, B50831260-2, 

B50830706-4, B50831663-2, B50831518-0, B50831928-3, B50830665-3, 

B50831998-4, B50830884-2, B50831978-0 e B50831435-4. Posto isso, 

pleiteia pela condenação do Réu ao pagamento do valor indicado na 

exordial ou a conversão do mandado monitório em executivo. Atribuiu à 

causa o valor de R$ 300.514,65 e acostou os documentos pertinentes 

para amparar a ação. O Requerido foi citado via mandado na pessoa de 

seu representante (ID. 22963683), entretanto deixou transcorrer o prazo 

sem apresentar embargos ou qualquer manifestação (ID. 27836385). É o 

relatório. Decido. Considerando a falta de manifestação do Réu, recai os 

efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas na exordial. Sobre a presunção de veracidade, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Código de processo civil 

comentado, 16. edição revista e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016), ao comentar o art. 344, discorrem com muita propriedade 

(p. 1041): “Contra o réu revel há a presunção de veracidade dos fatos 

não contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos pelos 

efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 374 III). Mesmo não 

podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de 

veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a 

comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção 

que inicialmente favorecia o autor.” Assim, por observar que a matéria 

posta em exame dispensa a produção de outras provas, bem assim em 

vista de a revelia da parte ré, com amparo legal nos arts. 355, I e II, do 

CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Pretende a Autora o 

recebimento do valor de R$ 300.514,65 decorrente dos Borderôs de 

Descontos n° B50831647-0, B50831149-5, B50831929-1, B50832000-1, 

B50830846-0, B50831260-2, B50830706-4, B50831663-2, B50831518-0, 

B50831928-3, B50830665-3, B50831998-4, B50830884-2, B50831978-0 e 

B50831435-4, no qual o Réu figura como devedor. Da mesma sorte, 

acostou as planilhas de cálculos de ID. 3667226, 3667171, 3667172, 

3667175, 3667177, 3667178, 3667179, 3667219, 3667184, 3667186, 

3667188, 3667190, 3667212, 3667192, 3667203 e 3667206, que 

demonstram a evolução dos débitos. Sendo assim, constando nos autos a 

documentação que revela o direito do Credor, não há óbice ao deferimento 

do pleito inicial, de modo que a procedência da ação é medida que se 

impõe. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados nesta AÇÃO MONITÓRIA, 

condenando as rés 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 (Cumprimento de 

Sentença). Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

dívida. Transitada em julgado, sem impulso dos autos pela parte autora, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011912-41.2018.8.11.0041

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:

HENRY HUDSON DE CAMPOS PINTO (REU)

ANGELICA BENEDITA RIBEIRO DE SOUZA PINTO (REU)

SILMARY CLAUDINE SOARES DE MATOS (REU)

JEAN CLAUDE FERREIRA SOARES (REU)

HORA DO CHOPP BAR LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011912-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: HORA DO CHOPP BAR LTDA - ME, JEAN CLAUDE FERREIRA 

SOARES, SILMARY CLAUDINE SOARES DE MATOS, ANGELICA BENEDITA 

RIBEIRO DE SOUZA PINTO, HENRY HUDSON DE CAMPOS PINTO Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A 

em face de HORA DO CHOPP BRA LTDA ME, JEAN CLAUDE FERREIRA 

SOARES, SILMARY CLAUDINE SOARES DE MATOS, ANGELICA BENEDITA 

RIBEIRO DE SOUZA e HENRY HUDSON DE CAMPOS PINTO, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando o Autor ser credor dos 

Requeridos na importância de R$ 180.142,36 (31/05/2018), decorrente de 

uma Cédula de Crédito Bancário n° 349.910.308. Posto isso, pleiteia pela 

condenação dos Réus ao pagamento do valor indicado na exordial ou a 

conversão do mandado monitório em executivo. Atribuiu à causa o valor 

de R$ 180.142,36 e acostou os documentos pertinentes para amparar a 

ação. Os Requeridos foram regularmente citados via mandado (ID. 

15072132 e 19737927), entretanto deixaram transcorrer o prazo sem 

apresentar embargos ou qualquer manifestação (ID. 27848361). É o 

relatório. Decido. Considerando a falta de manifestação dos Réus, recaem 

os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 

formuladas na exordial. Sobre a presunção de veracidade, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Código de processo civil 

comentado, 16. edição revista e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016), ao comentar o art. 344, discorrem com muita propriedade 

(p. 1041): “Contra o réu revel há a presunção de veracidade dos fatos 

não contestados. Trata-se de presunção relativa. Os fatos atingidos pelos 

efeitos da revelia não necessitam de prova (CPC 374 III). Mesmo não 

podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a presunção de 

veracidade, como esta é relativa, pelo conjunto probatório pode resultar a 

comprovação da prova em contrário àquele fato, derrubando a presunção 

que inicialmente favorecia o autor.” Assim, por observar que a matéria 

posta em exame dispensa a produção de outras provas, bem assim em 

vista de a revelia da parte ré, com amparo legal nos arts. 355, I e II, do 

CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Pretende a Autora o 

recebimento do valor de R$ 180.142,36 decorrente da Cédula de Crédito 

Bancário n° 349.910.308, no qual os Réus figuram como devedores. Da 

mesma sorte, acostou a planilha de cálculo de ID. 13021630, que 

demonstra a evolução do débito. Sendo assim, constando nos autos a 

documentação que revela o direito do Credor, não há óbice ao deferimento 

do pleito inicial, de modo que a procedência da ação é medida que se 

impõe. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados nesta AÇÃO MONITÓRIA, 

condenando as rés 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 (Cumprimento de 
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Sentença). Condeno os Requeridos ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da dívida. Transitada em julgado, sem impulso dos autos pela 

parte autora, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1020325-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAÍS REGINA RETORE OAB - MT12689-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-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: 1020325-14.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA EVA DA CRUZ 

SILVA REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Tratam-se os autos de 

Ação de Consignação em Pagamento em fase de CUMPRIMENTO DA 

SENTENÇA quanto a indenização e honorários advocatícios devidos a 

Autora. A sentença de ID. 9431114 foi exarada nos seguintes termos: 

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por 

MARIA EVA DA CRUZ SILVA em face de BANCO ITAUCARD S/A, para 

declarar quitada a obrigação, ante a consignação judicial efetuada e 

reconhecimento de pagamento das prestações n. 07 e 36, condenando o 

réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 

5.000,00, atualizados com juros de mora de 1% ao mês, computados da 

citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, 

contados desta decisão (Súmula 362/STJ) Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% do valor da condenação”. No ID 11050506 a Credora requereu o 

cumprimento da sentença, entretanto ante a ausência de pagamento (ID. 

15274464), efetuou-se o bloqueio via Bacenjud do valor devido (ID. 

17550555). A Credora indicou os dados bancários para levantamento do 

valor bloqueado, determinando este Juízo a vinculação do mesmo à Conta 

de Depósitos Judiciais (ID. 18595538). Posteriormente, a Instituição 

Financeira foi intimada para indicar seus dados bancários para 

levantamento do valor consignado em juízo (ID. 25178506), entretanto 

manteve-se silente (ID. 26662239). No ID. 27325052 a Credora reiterou o 

pleito de levantamento do valor bloqueado via Bacenjud. É o relatório. 

Decido. Ante o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação em fase 

de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, concernente a condenação em indenização por danos 

morais, honorários advocatícios e custas judiciais. Com efeito, segue o 

alvará judicial em favor da causídica da Credora, Ariadne Sella Simôes, 

visto os poderes a ele conferidos pela procuração de ID. 3715393 – pág. 

02: Banco Caixa Econômica Federal; Agência nº 0016 Conta Corrente nº 

35.138-0 Operação n° 001 CPF n° 957.627.521-00 Após o decurso do 

prazo recursal, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1050697-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044192-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004886-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY RICHARDES DA COSTA QUEIROZ (REQUERIDO)

 

33 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004886-21.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: WESLEY RICHARDES DA COSTA QUEIROZ 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, 6 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004886-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY RICHARDES DA COSTA QUEIROZ (REQUERIDO)
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011386-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA JAKOB (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006056-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANTONIA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006056-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANA ANTONIA SILVA 

NASCIMENTO REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Em face da não 

concordância do Dr. Perito quanto à redução dos honorários periciais, 

deverá a parte autora providenciar o seu pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, considerando que não trouxe razões para redução ou 

parcelamento e o valor está razoável para perícia pretendida. Decorrido o 

prazo, certifique-se, e conclusos. Intime-se. Cumpra-se CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059906-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004141-12.2018.8.11.0041

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:

VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA - ME (REU)

RODRIGO TREVISAN (REU)

ADMIR DE BARROS VIEGAS (REU)

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (REU)

CELIA FUJIMURA VIEGAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004141-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: VIEGAS E VIEGAS TREVISAN LTDA - ME, CELIA FUJIMURA 

VIEGAS, ADMIR DE BARROS VIEGAS, KENYA FUJIMURA VIEGAS 

TREVISAN, RODRIGO TREVISAN 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028804-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT13256-O 

(ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028804-59.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MARIA CLARA 

BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA EXECUTADO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos, etc. Intimem-se as partes para acostarem nos autos, 

os documentos solicitados pela Contadoria. Após, remeta-se o feito, para 

a realização do cálculo. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028804-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B 

(ADVOGADO(A))

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT13256-O 

(ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028804-59.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MARIA CLARA 

BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA EXECUTADO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos, etc. Intimem-se as partes para acostarem nos autos, 

os documentos solicitados pela Contadoria. Após, remeta-se o feito, para 

a realização do cálculo. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001079-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (REU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1043406-21.2018.8.11.0041

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:

MARCOS APARECIDO RIBEIRO DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043406-21.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: MARCOS APARECIDO RIBEIRO DA CRUZ Vistos etc. 

Quanto ao pedido do item “a” Serasajud/SPC, cabe à própria Instituição 

Financeira proceder com a restrição pretendida. Quanto ao pedido 

formulado no item “b” (suspensão de CNH, apreensão de passaporte, 

cancelamento dos cartões de crédito e bloqueio de serviços de telefonia), 

resta inviável, pois viola direito de ir e vir da parte executada. Ademais, 

sequer o ato garante o pagamento do débito da presente ação. Em nada 

ajudará na satisfação da obrigação. Deverá a parte autora dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, indicando bens passíveis de 

penhora. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS NEVES ROSA (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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004945-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004945-09.2020.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: GILSON SILVA DE ARRUDA 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, 6 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0033963-73.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER 

OAB - PE00711 (ADVOGADO(A))

MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO OAB - 

PE25867 (ADVOGADO(A))

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB - PE20366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MACEDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027644-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ROSA PLACIDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027644-28.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO FINASA 

BMC S.A. EXECUTADO: LEONARDO ROSA PLACIDO Vistos, etc. O 

processo de execução possui procedimento próprio não dispensando a 

atuação do meirinho que deverá efetivar procedimentos encontrando ou 

não o executado, não havendo como aplicar a regra geral Assim, deverá a 

parte exequente cumprir o mandado de citação. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 28 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005471-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA KAMILLA DA CRUZ MORAES GODIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005471-73.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

NAYARA KAMILLA DA CRUZ MORAES GODIN Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora acostar aos autos a petição inicial, no prazo de quinze dias, 

para após ser analisada a liminar pleiteada, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Intime-se. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041066-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI APARECIDO DE FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041066-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REU: CLAUDINEI APARECIDO 

DE FIGUEIREDO 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, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017882-22.2018.8.11.0041

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:

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017882-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 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, 10 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034697-60.2019.8.11.0041

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:

PRISCILLA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora apresentar a guia de recolhimento da diligência nos 

autos, ou oferecer meios para condução do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053281-78.2019.8.11.0041

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:

RAYANE LISS MARQUES MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1053281-78.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: RAYANE LISS MARQUES MARTINS 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação 

em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040926-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDIMA MARIA ROCHA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1040926-36.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELDIMA 

MARIA ROCHA RIBEIRO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E 

SEU ADVOGADO, para para indicar a correta localização do bem ou 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051239-56.2019.8.11.0041

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:

PLACIDA MARIA BITENCOURT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1051239-56.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: PLACIDA MARIA BITENCOURT Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a 

correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046862-42.2019.8.11.0041

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:

WILSON ALVES DINIZ JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1046862-42.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 
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INTEGRACAO EXECUTADO: WILSON ALVES DINIZ JUNIOR Vistos, etc. Em 

face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo até decorrer o 

prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar prosseguimento ao 

feito. Manifestando o autor, somente venham conclusos após certificar o 

prazo prescricional. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020476-09.2018.8.11.0041

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:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020476-09.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - 

ME, JOSINEY CLARO VENTURA 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, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018469-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARYEL CARLOS DE SOUZA ARRIEL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018469-10.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: HARYEL 

CARLOS DE SOUZA ARRIEL Vistos, etc. Intime-se o autor para comprovar 

a relação de parentesco do "de cujus", com as pessoas por ele indicada 

ou a condição de Inventariante. Após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 

de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060636-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RIBEIRO DAMACENO (REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053758-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNY RANIELE DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora apresentar a guia de recolhimento da diligência nos 

autos, ou oferecer meios para condução do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008703-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DOS SANTOS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008703-30.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: AYMORE 

EXECUTADO: LUCILENE DOS SANTOS ALVES Vistos, etc. Proceda-se 

penhora, como determinado nos autos. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação 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)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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)

 

Deverá a Parte requerida apresentar a guia de recolhimento e 

comprovante de pagamento da diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1056231-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO RODRIGUES DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1056231-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ELCIO RODRIGUES DE 

ASSIS REU: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Vistos, 

etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de 

quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. Entretanto, 

deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que 

somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067511/2/2020 Página 305 de 348



ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar prosseguimento a 

demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos 

necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 5 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004659-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ARCHANGELO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004659-31.2020.8.11.0041. AUTOR(A): APARECIDA ARCHANGELO 

MAGALHAES REU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Aparecida 

Archangelo Magalhães apresentou a presente Ação Declaratória de 

Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do 

Efetivo Proveito cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, em 

face do Banco Bradescard S/A. Em síntese sustenta a parte autora, que 

fora cobrada indevidamente referente a uma contratação que desconhece 

junto à Instituição Financeira (Contrato n. 305062883 – início em 06/2013 

no valor de R$630,00 – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 18,67 - dezoito 

reais e sessenta e sete centavos). Pretende com a presente ação a 

reparação pelos danos materiais e devolução em dobro, no importe de 

R$2.186,67 – (dois mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete 

centavos), bem como, danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Requereu que seja determinada à parte requerida apresentar nos 

autos todos documentos referentes ao contrato mencionado na inicial. 

Depreende-se nos autos que a intenção da parte autora é eminentemente 

civil, pois pretende reparação de danos morais ocasionados, em 

decorrência de inexistência de débito, pois desconhece o contrato de 

empréstimo que lhe foi cobrado. Em que pese ser a parte requerida 

Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do 

Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente 

civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas 

em Direito Bancário. Além do que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, já pacificou o entendimento em conflitos de competência, 

entendendo que não deverão as ações eminentemente de natureza cível, 

tramitar perante as varas de competência bancária, devendo desta forma, 

prevalecer o entendimento do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a 

matéria perante o E. TJ/MT, acerca de conflito de competência, entre as 

varas cíveis e bancárias, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANO MORAL – QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 

– COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO 

ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL 

PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES 

BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte 

autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição 

FINANCEIRA e a condenação desta à restituição do indébito e ao 

pagamento de indenização por danos morais, a competência para o 

processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e 

não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui 

natureza eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE 

a QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Desta forma, face ao entendimento do E. TJ/MT 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, 5 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0042944-57.2013.8.11.0041

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))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA (EXECUTADO)

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

CARLA MARIA CARVALHO FONTANA (EXECUTADO)

VALTER ADRIANO FERREIRA (EXECUTADO)

MARIA BEATRIZ DE CARVALHO ESTRADA (EXECUTADO)

F&F PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

PIERJAN S A R L (EXECUTADO)

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. 

(EXECUTADO)

MAURO MENDES FERREIRA (EXECUTADO)

PEDRO FURLAN UCHOA CAVALCANTI (EXECUTADO)

JOSE AUGUSTO LIMA DE SA (EXECUTADO)

REGINA VERAS DE SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARTINS DOS SANTOS OAB - SP121986 (ADVOGADO(A))

SANDRO WILSON PEREIRA DOS SANTOS OAB - PR24540-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE HELLENDER DE QUADROS OAB - PR24706-O 

(ADVOGADO(A))

SAID MAHMOUD ABDUL FATTAH JUNIOR OAB - PR38514-O 

(ADVOGADO(A))

SAMUEL BATISTA GUIRAUD OAB - PR50785-O (ADVOGADO(A))

ANTHONY DE ANDRADE CALDAS OAB - SP216134-O (ADVOGADO(A))

MILENA MASLOWSKY CICCARINO OAB - PR25996-O (ADVOGADO(A))

LETICIA DE CARVALHO VIANNA ZORZI OAB - PR59371-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON GONCALVES DA SILVA OAB - MT20171-O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA FERNANDES DE BARROS OAB - SP271049-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: 0042944-57.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS 
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AMAZONICOS S.A., MAURO MENDES FERREIRA, PEDRO FURLAN UCHOA 

CAVALCANTI, JOSE AUGUSTO LIMA DE SA, REGINA VERAS DE SA, 

VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA, BIMETAL 

INDUSTRIA METALURGICA LTDA, CARLA MARIA CARVALHO FONTANA, 

VALTER ADRIANO FERREIRA, MARIA BEATRIZ DE CARVALHO ESTRADA, 

F&F PARTICIPACOES S/A, PIERJAN S A R L Vistos, etc. Certifique-se com 

relação a qual executado ainda não foi expedido mandado/carta precatória 

para citação. Cerifique-se sobre julgamento final dos embargos 

associados ao presente. Caso positivo, juntem-se aos autos cópias dos 

respectivos julgados e da certidão de trânsito em julgado, certificando qual 

ainda está pendente de julgamento final. Proceda-se extração de cópias 

dos extratos das cartas precatórias pelo site do TJMT. Em sendo de outro 

Estado, o site do TJ do referido, para verificar o andamento da referida. 

Estando paralisada há mais de trinta dias, oficie-se ao Juízo Deprecado 

solicitando informações, nada respondido em dez dias, certifique-se e 

oficie-se à E. CGJ/MT, solicitando intervenção no cumprimento da referida 

carta precatória, devendo acompanhar o extrato da carta precatória, 

certidão de paralisação, cópia do ofício para o juízo do deprecado, 

certidão de não resposta deste. Efetivados os atos acima, por completo, 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054782-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA CANAVARROS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(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. (15 dias). NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a 

Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo 

legal. (5 dias).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009219-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ROCHA DE PAULA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053796-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOBIAS HUGUENEY FRANCO LOBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002706-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO OAB - SP0104920A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002706-66.2019.8.11.0041. REQUERENTE: TRADICAO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: RICARDO MURILO 

DE ARRUDA ALVES - ME Vistos, etc. Intime-se o autor para formalizar seu 

pedido através de petição, informando sobre a ocorrência ou não do 

acordo. Em caso negativo, fica intimado para indicar a correta localização 

do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do 

Decreto Lei n. 911/69. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002465-18.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDO MOLIN (EXECUTADO)

ATACADAO DE MADEIRA BEIRA RIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0002465-18.1996.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ILDO MOLIN, ATACADAO DE MADEIRA BEIRA RIO LTDA - 

ME Vistos etc. Os pedidos formulados pela parte autora, para apreensão 

da CNH e do Passaporte, bem como, bloqueio de cartão de crédito, resta 

prejudicado, pois viola direito de ir e vir da parte executada, e que, em 

nada ajudará para o pagamento de dívida. Desta forma, intime-se a parte 

autora indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal e após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0030341-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0030341-44.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO HONDA S/A. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANDERSON RAMOS 

DOS SANTOS Vistos, etc. Oficie-se como postulado. Em seguida 

desentranhe-se o mandado de busca e apreensão, aditando-o no 

endereço indicado pela parte autora no id. 28962925, para regular 

cumprimento. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003768-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pedido da parte 

requerida e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 10.02.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008399-31.2019.8.11.0041

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:

FRANCIELLE CRISTINA ESTEVES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, e/ou 

apresentar a guia de recolhimento e comprovante de pagamento da 

diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0010214-66.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO BOABAID BERTAZZO OAB - MT8794-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARA REJANE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004076-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FELIPE GOLLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004076-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JORGE FELIPE GOLLIN 

Vistos, etc. Diante as várias tentativas de citação, restauro decisão de 

decreto de revelia por citação por edital, devendo a Curadora Especial ali 

indicada ser intimada para apresentar defesa. Após, diga-se o autor e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046459-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU ITOR DASSOW KLEIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1046459-73.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: IRINEU ITOR DASSOW 

KLEIN Vistos, etc. Cite-se e intime-se da apreensão 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, 9 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043385-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANI CRISTINA PERPETUO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043385-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: DANI CRISTINA PERPETUO DA SILVA SANTOS 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, 9 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022368-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022368-16.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: FERNANDO APARECIDO DA SILVA SANTOS 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, 9 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0023828-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA TRANSPORTES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS LEANDRO DE VASCONCELOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0023828-60.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO BRADESCO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNICA 

TRANSPORTES LTDA - ME, CARLOS LEANDRO DE VASCONCELOS 

Vistos, etc. 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, 
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certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042846-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FERNANDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042846-45.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: TIAGO FERNANDES DOS SANTOS 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, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022057-59.2018.8.11.0041

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:

CAOAN MURILLO PEREIRA DE 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: 1022057-59.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CAOAN 

MURILLO PEREIRA DE MOURA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR 

CARTA E SEU ADVOGADO, para proceder a 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, 9 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009152-56.2017.8.11.0041

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:

HERCULANO & HERCULANO LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

CARLA CRISTINA DE ARRUDA (EXECUTADO)

KELLY CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009152-56.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: HERCULANO & HERCULANO LTDA - ME - ME, KELLY 

CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO, CARLA CRISTINA DE ARRUDA 

Vistos, etc. As pesquisas pretendidas junto ao Renajud e Infojud já foram 

realizadas nos autos no id. 24556392. Portanto, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal e após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011939-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011939-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A):  BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. REU: MARCOS ANTONIO VIEIRA DE 

SOUZA Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 9 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040581-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP (REU)

ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES (REU)

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-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: 0040581-97.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO DO BRASIL SA REU: BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES 

Vistos, etc. O prazo para o autor proceder à habilitação do espólio de 

ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES já foi concedido nos autos, 

conforme despacho de id. 24963244. Desta feita, decorrido o prazo ali 

concedido, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054175-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE SILVA SOUZA OAB - 838.092.441-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059549-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA ANDRADE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 
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produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005471-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA KAMILLA DA CRUZ MORAES GODIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005471-73.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

NAYARA KAMILLA DA CRUZ MORAES GODIN Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora acostar aos autos a petição inicial, no prazo de quinze dias, 

para após ser analisada a liminar pleiteada, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Intime-se. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048490-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER FERREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARIO GOMES MUNIZ OAB - MT15072-O (ADVOGADO(A))

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Banco Volkswagen S.A., devidamente qualificado nos autos 

ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar, contra Kleber Ferreira Ribeiro, objetivando a concessão de liminar, 

para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a 

medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente de um 

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, sob o n.º 

0000038374104, celebrado em 2017. Alega que o requerido está 

inadimplente por deixar de efetuar o pagamento das parcelas desde 

7/5/2019, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em 

definitivo, com procedência do pedido contido na inicial. Instruiu seu pedido 

com documentos de ids. Núm. 25477165 - Pág. 1 / Núm. 25477175 - Pág. 

1. A liminar foi concedida no id. Núm. 25526479 - Pág. 1, sendo 

devidamente cumprida no id. Núm. 25979611 - Pág. 2 / Pág. 3, com citação 

da parte requerida no id. Núm. 25979611 - Pág. 3. A parte requerida 

apresentou contestação no id. Núm. 26531152 - Pág. 1 / Pág. 28. 

Inicialmente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Fez 

uma síntese dos fatos. Preliminarmente, sustentou sobre a ausência de 

apresentação da cédula de crédito original. Asseverou sobre 

descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos 

contratuais. Elucidou sobre a inexistência de previsão contratual de 

sistema de amortização. Afirmou sobre a ilegalidade da cobrança das 

tarifas administrativas - taxa de cadastro e taxa de despesas do eminente. 

Aduziu sobre a ilegalidade na contratação do seguro de proteção 

financeira. Requereu a repetição do indébito. Sustentou sobre a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus 

da prova. Pugnou pela retirada do nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Juntou documentos nos ids. Núm. 26531153 - Pág. 1/ Núm. 

26531166 - Pág. 1. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar, contra de Kleber Ferreira Ribeiro, 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado 

na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação 

fiduciária proveniente de um Contrato de Financiamento para Aquisição de 

Bens, sob o n.º 0000038374104, celebrado em 2017. Alega que o 

requerido está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento das 

parcelas desde 7/5/2019, requerendo a concessão de liminar para ao final 

torná-la em definitivo, com procedência do pedido contido na inicial. Por 

seu turno, o requerido inicialmente requereu a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Fez uma síntese dos fatos. Preliminarmente, sustentou 

sobre a ausência de apresentação da cédula de crédito original. 

Asseverou sobre descaracterização da mora em razão da abusividade 

dos encargos contratuais. Elucidou sobre a inexistência de previsão 

contratual de sistema de amortização. Afirmou sobre a ilegalidade da 

cobrança das tarifas administrativas - taxa de cadastro e taxa de 

despesas do eminente. Aduziu sobre a ilegalidade na contratação do 

seguro de proteção financeira. Requereu a repetição do indébito. 

Sustentou sobre a aplicabilidade do código de defesa do consumidor e a 

inversão do ônus da prova. Pugnou pela retirada do nome dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Considerando que a matéria tratada nos presentes é 

de direito e de cunho documental e este encontra nos autos, dispensando 

provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar 

maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Código de 

Processo Civil. É dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto as 

matérias elencadas são de direito e de cunho documental, estando o 

processo apto para julgamento, sendo desnecessário produção de outras 

provas. Inicialmente, no caso, há impossibilidade de conceder a Justiça 

Gratuita, considerando que a parte requerida não fez comprovação da 

necessidade, como apresentação atualizado de seus rendimentos e/ou 

apresentação de sua declaração de renda, para aquilatar a necessidade. 

Ademais, pelo valor do contrato firmado pelas partes, conforme 

documentos que instruem a inicial, não há como inferir ser o referido pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Passo a análise da preliminar suscitada de 

ausência de apresentação da cédula de crédito original, descabido tal 

pretensão, pois é desnecessária a apresentação do contrato em seu 

original. A cópia do contrato constante no id. Núm. 25477169 - Pág. 1 é 

documento hábil a instruir a presente ação de cobrança, não havendo 

necessidade de se determinar a apresentação do original do referido. A 

não ser que seja contestada a sua autenticidade, o que não ocorreu nos 

autos. As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário para aquisição de 

bem, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado 

na inicial. Compulsando os autos e o contrato firmado pelas partes, 

patente está à dívida como a inadimplência, razão pela qual, foi concedida 

a liminar para apreensão do bem. Em vista do julgamento referente às 

tarifas referente registro de contrato e avaliação do bem pelo Resp nº 

1.578.526/SP, Resp nº 1.578.490/SP e Resp nº 1.578.553 – SP como 

representativos do tema, já houve pronunciamento das matérias ali 

afetadas (Recurso Especial nº 1.578.553/SP - julgamento em 28/11/2018), 

inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos vinculantes e 

“ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo exemplificado. A 

despesa de avaliação do bem ficou determinada sua validade, bem como, 

da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro, 

ressalvadas a abusividade com possibilidade de controle da onerosidade 

excessiva, em cada caso concreto. Despesas do Eminente Com relação à 

ilegalidade na cobrança da tarifa referente às despesas do eminente no 

valor R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois 

centavos), não merece guarida, posto que, somente são indevidos quando 

não avençados e cobrados seus valores, o que não ocorreu no caso em 

tela, conforme se verifica no quadro 4 – especificações gerais do crédito 

consolidadas (id. Núm. 25477169 – Pág. 2), devendo prevalecer. Tarifa de 

Cadastro No que tange à tarifa de cadastro, em decisão no Recurso 

Especial 1.251.331 – RS ficou decidido que permanece válida a referida, 

quando expressamente tipificada no contrato. Assim, como no ato da 

assinatura do início do relacionamento entre as partes houve a pactuação 

nesse sentido deverá ser mantida a referida tarifa, senão vejamos a 

decisão proferida: “(...)Permanece válida a Tarifa de Cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (Certidão da decisão 

proferida no REsp 1.251.331 – RS, STJ) Negritei. JUROS 

REMUNERATÓRIOS Percebe-se que no caso em tela, trata-se de juros 

pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio 

conhecimento da parte autora no qual as partes pactuaram a taxa de juros 

mensal 2,03% ao mês e anual de 27,27% ao ano. Não havendo reparo. Já 

há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a 

limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser 

desconsiderado, salvo se exorbitante, que não é o caso em tela. Por certo 

as taxas pré-fixadas não violam disposição legal, devendo prevalecer. 

Ainda, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada 
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no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, 

posicionamento este do próprio STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 

Portanto, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios 

cobrados no contrato. SEGURO No tocante ao seguro foi devidamente 

descrito no quadro 4 – especificações gerais do crédito consolidadas (id. 

Núm. 25477169 – Pág. 2). Tem-se que o requerente teve ciência do 

seguro e anuiu com sua contratação. Além do mais, não há provas da 

obrigatoriedade na contratação. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Com relação 

ao cabimento da capitalização de juros, em decisão do Superior Tribunal 

de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), 

dirimiu a questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal sobre a 

celeuma sobre a discussão e diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a 

matéria, tornando-a inquestionável: “É permitida a capitalização de juros 

com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 

31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em 

vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário da taxa de 

juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Negritei. Assim, na Cédula 

discutida verifica-se que a taxa de juros é superior ao duodécuplo da 

mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da 

capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua 

aplicação. REPETIÇÃO DO INDÉBITO Por sua vez, fica inviável a repetição 

de indébito, considerando que o autor não pagou valores a maior. De outra 

banda, não persistem os argumentos iniciais para obstar a inclusão do 

nome do autor em bancos de dados restritivos, pois em caso de 

inadimplência é devida a inclusão. Assim, a parte autora não cumprindo o 

contrato como avençado, estará sujeita a incidência de seus encargos e a 

restrição cadastral. No caso, a restrição cadastral, quando há 

inadimplência (fato inconteste), é legal, valendo-se o requerido do 

exercício regular de direito. É patente, que no caso, tem aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato 

bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco 

(fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final 

(do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, 

não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e 

súmula 297 do STJ. Diante do exposto e considerando o que mais dos 

autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar e ACOLHO o pedido inicial, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil c/c 

Decreto Lei n.º 911/69. Declaro consolidado nas mãos do autor o domínio 

e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a 

venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado, com prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem. 

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à 

transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a 

eles trazidos. Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, ficando intimado o requerido para comprovar o pagamento 

voluntário, em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de 

dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038076-43.2018.8.11.0041

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:

RESTAURANTE DELICIAS CUIABANAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038076-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: RESTAURANTE DELICIAS CUIABANAS LTDA - 

ME Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de 

apelação, que é processado sem 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, 7 de fevereiro de 

2020. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001406-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI REGINA DA COSTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001406-35.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: ROSELI REGINA DA COSTA 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, 14 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049115-03.2019.8.11.0041

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))

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

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

DEA DO NASCIMENTO CAMPOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora tomar conhecimento da certidão do Oficial de 

Justiça e providenciar a citação da parte executada DEA DO NASCIMENTO 

CAMPOS, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037105-24.2019.8.11.0041

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:

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031209-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

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:
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MARCOS MARCELINO ALBUES (EXECUTADO)

POSTO REDSERV COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência 

para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052415-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

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: 1042892-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE ROGERIA DELFINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

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

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE 

CUIABÁ - MT JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE NOBRES - MT 

PROCESSO n. 1042892-34.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 18.458,85 

ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Endereço: AVENIDA HIGIENÓPOLIS, 2400, - DE 

2227/2228 AO FIM, GUANABARA, LONDRINA - PR - CEP: 86050-000 

POLO PASSIVO: Nome: MICHELE ROGERIA DELFINO, brasileira, solteira, 

profissional autônoma, portadora da Cédula de Identidade RG n° 2.732.981 

-0, inscrita no CPF sob n° 093.463.816 -04, filha de Maurício Euzébio 

Delfino e Alexsandra Rogério Delfino. Endereço: - RUA W. QD. 1017 – 

JARDIM PETRÓPOLIS – NOBRES/MT – CEP: 78.460 -000. FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO E DEMAIS ATOS EXECUTÓRIOS EM FACE DA 

PARTE DEVEDORA MICHELE ROGERIA DELFINO, NO SEGUINTE 

ENDEREÇO: RUA W. QD. 1017 – JARDIM PETRÓPOLIS – NOBRES/MT – 

CEP: 78.460 -000, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da 

petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, bem assim para que pague, dentro de 03 

(três) dias, contados da efetiva citação, o Principal e Acessórios Legais, 

abaixo indicados, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) 

bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja constrição tenha sido 

deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e respectivo deferimento, 

tantos bens quantos bastem para a satisfação integral da Execução, de 

acordo com a gradação legal (art. 652, § 2º e art. 655, caput, ambos do 

CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou 

guarda de terceiros (art. 659, § 1º, do CPC). 2. Em caso de não 

localização da parte executada para citação, o que deverá ser 

prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, REMOÇÃO e 

AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito 

exeqüendo, observando-se a gradação legal ou eventual indicação de 

bens pela parte exeqüente (art. 653 c/c arts. 652, § 2º, do CPC) e o 

determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. 3. CITADO(S) O(S) 

EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que poderá(ão) opor, querendo, 

independentemente da realização ou não da penhora, Embargos do 

Devedor, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.1. Tratando-se de embargos 

de mérito, esse prazo fluirá a partir a partir da juntada, no Juízo 

Deprecante, da comunicação da citação feita pelo Juízo Deprecado (art. 

738, § 2º do CPC). 3.2. Na hipótese de Embargos que discutam, 

unicamente, a validade dos atos praticados no Juízo Deprecado, ou seja, 

verse sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de 

bens, o prazo para Embargar fluirá a partir da juntada, aos autos da 

própria carta precatória, do mandado de citação. 3.3. Em ambos os casos, 

a contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, 

obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 3.4. Aos embargos do 

executado não se aplica o disposto no art. 191 desta Lei. 3.5. Na 

execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante 

ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo 

deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, 

avaliação ou alienação dos bens. 4. Decorrido o prazo de 03 (três) dias 

(art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens 

do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) . 5. Na hipótese 

de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora 

casada, Intime-se também o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte 

executada para o fim de intimá-la da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) 

penhorado(s) será(ao), em regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente 

depositado(s) em mãos do(s) depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou 

III, do art. 666, do CPC, facultando-se, desde que exista expressa 

anuência do(s) Exeqüente(s) ou nos casos de difícil remoção, o depósito 

em mãos do(s) Executado(s), sob compromisso de depósito judicial. 8. Na 

hipótese de penhora de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa 

do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se 

não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

9. As despesas de remoção deverão ser antecipadas pela parte 

Exeqüente. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições 

contidas nos artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 680 c/c 681, todos do 

CPC. OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado 

pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a 

substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa 

para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); c) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

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

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

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

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. d) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução. CUIABÁ-MT, 6 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS Juiz(a) 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057864-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 10.09.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025527-64.2019.8.11.0041

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:

JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO (EXECUTADO)

JULIO HIROCHI YAMAMOTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Ofício n.º 152/2020 

Cuiabá - MT, 04 de fevereiro de 2019. Dados do processo: Processo: 

1025527-64.2019.8.11.0041; Valor causa: R$ 462.385,13; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Cédula de Crédito 

Bancário]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: EXECUTADO: JULIO HIROCHI 

YAMAMOTO, JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO Senhor Presidente: 

Conforme cópias anexas, informo a Vossa Excelência a inércia da 

Instituição Financeira Bradesco e Unibanco S/A em cumprir operações 

junto ao BacenJud. Atenciosamente, Rita Soraya Tolentino de Barros Juíza 

de Direito EXCELENTÍSSIMO SENHOR ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS 

NETO PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL Quadra 03, Bloco B - 

Edifício Sede Brasília – DF

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003496-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

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:

ANA ALMIRA GALVAO DOURADO (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE ANA ALMIRA GALVAO DOURADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN PATRICIA DOURADO ALVES OAB - 947.714.991-87 

(REPRESENTANTE)

 

Deverá a parte autora tomar ciência do alvará expedido, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0020318-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURI BAU (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENA ANTONIELLE GALVAO ZAMBOLIM SOUSA OAB - MT17988-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Ofício n.º 151/2020 

Cuiabá - MT, 04 de fevereiro de 2020. Dados do processo: Processo: 

0020318-68.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 164.205,36; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[Defeito, nulidade ou 

anulação]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009960-27.2018.8.11.0041

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:

HENAIS MICHELINE HOLZ (EXECUTADO)

GEMMA BEDIN VIECILI (EXECUTADO)

IVAN DANIELI VIECILI (EXECUTADO)

E. C. X. COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002329-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES DE LIMA (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: 1000422-51.2020.8.11.0041

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:

CRISTIANE DE PAULA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000422-51.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: CRISTIANE DE PAULA 

SILVA 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, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060888-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060888-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO REU: J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME 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, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041066-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI APARECIDO DE FIGUEIREDO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041066-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REU: CLAUDINEI APARECIDO 

DE FIGUEIREDO 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, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035046-63.2019.8.11.0041

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:

WALTER SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, providenciar os requisitos necessários para pesquisa no SIEL como 

nome da mãe do executado e data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040762-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ARAUJO APARECIDA (EXECUTADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003761-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO PASSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar nos autos no prazo legal 

sobre pedido da parte requerida e após, conclusos, com urgência. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10.02.2020

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051239-56.2019.8.11.0041

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:

PLACIDA MARIA BITENCOURT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1051239-56.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: PLACIDA MARIA BITENCOURT Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a 

correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040926-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDIMA MARIA ROCHA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1040926-36.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELDIMA 

MARIA ROCHA RIBEIRO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E 

SEU ADVOGADO, para para indicar a correta localização do bem ou 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043623-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE CONCEICAO BATISTA NOVAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043623-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ALICE 

CONCEICAO BATISTA NOVAES Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR 

CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a correta localização do bem ou 
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postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014970-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERY TABORELLI DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038033-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (REU)

LUCIULA GONCALVES NONATO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001946-76.2015.8.11.0041

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:

FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (EXECUTADO)

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE RODRIGUES CRESPILHO (EXECUTADO)

MARIA NELIDE TREVISAN CRESPILHO (EXECUTADO)

VANILSON DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014327-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DIAS LEITE (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: 1005527-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS FERNANDO SOARES 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: 1005527-09.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: MARCUS FERNANDO SOARES DA SILVA Vistos, 

etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006264-64.1999.8.11.0041

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:

ANTONIO FERREIRA NUNES (EXECUTADO)

NAZILDA OLIVEIRA LIMA NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FABIANO DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT6546-O 

(ADVOGADO(A))

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT6389-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a resposta de Ofício acostados 

aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1059177-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SANTANA DE ARRUDA (REU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

06.02.20

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017882-22.2018.8.11.0041

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:

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 
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Processo: 1017882-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 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, 10 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041892-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVANIA LIMA TORRES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041892-96.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: ELIVANIA LIMA TORRES Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a correta 

localização do bem ou postular pela conversão da ação em execução nos 

termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055432-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RUI ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1055432-17.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

SEBASTIAO RUI ALVES DE ALMEIDA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, 

POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a correta localização do 

bem ou postular pela conversão da ação em execução nos termos do 

Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão considerados 

pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046427-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARISON RODRIGUES VIANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1046427-68.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: HARISON RODRIGUES VIANA Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para indicar a 

correta localização do bem ou postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não 

serão considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o 

prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051696-88.2019.8.11.0041

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:

JEFREY JAYME BRANDAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1051696-88.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JEFREY JAYME 

BRANDAO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob 

pena de REVOGAÇÃO DA LIMINAR, RESTITUIÇÃO DO BEM AO 

REQUERIDO e extinção, advertindo que não serão analisados pedidos 

repetidos já analisados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0045443-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE ALVES BORBA RIGO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO FERNANDES MORO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO DA AMAZONIA SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RENATO FRANCISCO KREMER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada da devolução 

positiva da Carta Precatória n° 0011336-53.2018.8.14.0115, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032645-91.2019.8.11.0041

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:

ANDRE LUIZ NUNES DE MATOS (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0024805-52.2016.8.11.0041

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:

FUZION COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

LAERCIO CALGARO (EXECUTADO)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011994-07.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELSON OLIVEIRA DE ASSIS E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA MARIANE GONZALEZ GARCIA OAB - MT12324-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Atualize-se o débito ditado na inicial, custas, despesas 

processuais, como honorários advocatícios. Após, proceda-se abatimento 

dos valores levantados pelo credor dos alvarás expedidos apurando o 

saldo remanescente. Em seguida, informe o ao Órgão Empregador o valor 

remanescente a ser transferido a este Juízo na forma já determinada. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10.02.20

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023268-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-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: 

1023268-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE JORGE MORAES REU: 

BANCO BMG S.A 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, 9 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055395-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROBSON MONTEIRO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1055395-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BENEDITO ROBSON MONTEIRO 

DE ANDRADE REU: BANCO DO BRASIL SA 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 a resposta do requerido para verificar a 

possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há como 

afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 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, 9 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002112-18.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: D G P DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA Vistos, etc. 

Intime-se o autor para COMPROVAR A MORA DA PARTE REQUERIDA, sob 

pena de indeferimento da inicial, visto que a notificação restou infrutífera, 

conforme se verifica no id. 28155775. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 9 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005489-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MENDES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005489-94.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: VIVIANE MENDES DE ARRUDA 

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, 10 de fevereiro 
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de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038109-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUCAS ULIWIAK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-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: 

1038109-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: RAFAEL LUCAS ULIWIAK 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de Ação Pedido de 

Produção Antecipada de Provas c/c Pedido Liminar em fase de 

cumprimento de sentença movido pelo exequente RAFAEL LUCAS ULIWIA 

no qual foi acolhido o pedido inicial e tornado definitivo a liminar concedida 

e condenado o executado nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

fixados no v. Acórdão. Em seguida, em grau de apelação qual foi provida 

parcialmente para reduzir os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 

(dois mil reais) – id. 24015849/ 24015853 - transitado em julgado conforme 

certidão id. 24015854. Ato contínuo, o exequente requereu o cumprimento 

da sentença id. 24374798. O executado não realizou o pagamento 

voluntário da condenação conforme certidão de decurso de id. 24783933. 

Todavia, o executado realizou o depósito judicial em 18.11.2019 no importe 

de R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais) referente aos honorários de 

sucumbência – id. 25035346/25035352). Por seu turno, o exequente 

impugnou o depósito, afirmando que o executado não realizou o 

pagamento da multa pelo descumprimento da liminar e não realizou o 

pagamento da condenação no prazo do art. 523 do CPC. Foi certificado 

que o depósito realizado pelo executado foi intempestivo e apurado o valor 

da condenação em R$ 12.116,38 (doze mil cento e dezesseis reais e trinta 

e oito centavos) e foi realizada a penhora online das contas da titularidade 

do executado de acordo com o id. 25745482 no qual restou positiva. O 

executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 

258000387). Arguiu excesso de execução visto que o valor devido é 

apenas o que já foi depositado nos autos, referente aos honorários 

advocatícios fixados na sentença. Asseverou que as astreintes não deve 

ser aplicado sobre multa e juros, e entende como correto o valor R$ 

3.000,00 (três mil reais). Pleiteou a concessão do efeito suspensivo. O 

requerente apresentou resposta a Impugnação (id. 26247084) e afirmou 

que a o executado não realizou o cumprimento da liminar e por essa razão 

a aplicação do valor de r$ 10,000,00 (dez mil reais) e afirmou a legalidade 

da penhora realizada. Analisando os autos, não merece ser acolhida a 

impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo executado. 

Primeiramente, o executado realizou o pagamento apenas dos honorários 

fixados na sentença e ainda de forma intempestiva. Cumpre salientar o 

devedor não cumpriu a liminar deferida e mantida nos julgados conforme 

certidão de id. 25548148, no qual a astreinte deve ser aplicado em sua 

integralidade. Ademais, quanto a incidência de juros de mora e correção 

monetária sobre a multa diária é totalmente cabível pelo descumprimento 

da obrigação de fazer. Mesmo que possua natureza meramente 

coercitiva, de as astreintes não se exclui a incidência dos acessórios, 

quando incluída na condenação judicial, na qual passar a ser condição de 

obrigação principal e ante a patente mora do devedor deverá ser 

acrescida de correção monetária e juros nos termos do art. 407 do C. 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos NÃO 

ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por entender que 

não prevalecem os argumentos defendidos na referida impugnação. 

Declaro extinta a obrigação nos termos do art. 924, II do CPC, em face da 

penhora, não havendo mais o que as partes reclamarem. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se, podendo as anotações de estilo e expeça-se 

alvará do valor penhorado em favor do credor e do depósito efetivado 

pelo executado, em seu favor e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005518-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE AFONSO 05180192170 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005518-47.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JOSIANE AFONSO 05180192170 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, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023435-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023435-16.2019.8.11.0041. REQUERENTE: JESSIKA NAIARA 

VAZ DA SILVA REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. A parte autora foi 

intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para 

emendar a inicial, como determinado no feito. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente 

a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, 

complementando a inicial. Assim, não há como dar prosseguimento a 

demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos 

necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058344-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUERUBINO SOARES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-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 SENTENÇA 

Processo: 1058344-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): QUERUBINO SOARES 

NETO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. A parte autora foi 

intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para 

emendar a inicial, como determinado no feito. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente 

a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, 

complementando a inicial. Assim, não há como dar prosseguimento a 

demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos 

necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial e Julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036279-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1036279-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOAQUIM BRAZ DE 

OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Joaquim Braz de Oliveira, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição 

e Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada contra 

Banco BMG S.A. Inicialmente requereu a concessão os benefícios da 

justiça gratuita. Alegou, em síntese, que é funcionário público estadual e 

que adquiriu no ano de 2011 um empréstimo consignado para desconto na 

folha de pagamento. Asseverou que, com o passar do tempo percebeu 

que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam, 

e que os valores estavam aumentando, sendo descontado diretamente da 

sua pensão sob a rubrica de “cartão de crédito”. Destacou que entrou em 

contato com a parte requerida para saber o motivo dos descontos não 

terem cessado e a razão de estarem sendo descontados com a rubrica de 

cartão de crédito, porém, sem êxito. Afirmou que procedeu junto ao 

Procon na tentativa de solucionar de forma administrativa a situação, 

razão pela qual, a parte requerida, apresentou na Superintendência de 

Defesa do Consumidor (PROCON/MT), documentos informando que o 

requerente havia recebido 1 transferência bancária no valor de R$ 148,26 

(cento e quarenta e oito reais e vinte seis centavos), e para amparar os 

descontos realizados diretamente do holerite apresentou “PROPOSTA DE 

CONTRATAÇÃO DE SAQUE”. Afirma que nunca contratou qualquer 

serviço de cartão de crédito e que nunca solicitou cartão. Aduziu que não 

satisfeito com a resposta do requerido, agendou uma audiência no 

PROCON/MT com o intuito de tentar de forma amigável resolver o 

problema. No mérito, discorreu sobre a responsabilidade objetiva do 

requerido nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Elucidou sobre o cartão de crédito e o empréstimo consignado. Aduziu que 

o crédito consignado está condicionado à existência de uma margem para 

fazer a consignação da parcela da remuneração do servidor, somente 

sendo permitido até 30% do salário. Elucidou sobre os precários 

documentos apresentados perante o órgão de defesa do consumidor e 

sobre o enriquecimento sem causa. Elucidou sobre o prazo da operação e 

dos valores já descontados. Pugnou para que seja considerada a taxa de 

juros de 1,70% (média do BACEN) sobre o valor a ser valorado em sede 

de contestação. Pleiteou a reparação e restituição em dobro dos valores já 

descontados em seu salário. Ressaltou sobre a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. Requereu a concessão de tutela de urgência para 

suspensão do desconto em folha de pagamento a título de cartão de 

crédito consignado e abstenção de inserir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Reivindicou a condenação por indenização por danos 

morais no valor de R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais). 

Rogou pela concessão da gratuidade da justiça, a concessão da 

antecipação da tutela, a limitação dos juros a taxa média do Bacen de 1,70 

ao mês e a inversão do ônus da prova. Instruiu seu pedido com 

documentos de id. Núm. 22737731 - Pág. 1 / Núm. 22738862 - Pág. 2. A 

justiça gratuita foi indeferida e após recolhida a guia de distribuição e a 

tutela de urgência não foi deferida conforme decisão de id. Núm. 

24000903 - Pág. 1. Em resposta, o requerido (id. 25145923 - Pág. 1) 

apresentou contestação fazendo uma síntese da inicial. Preliminarmente, 

impugnou o valor da causa. No mérito, asseverou sobre o contrato de 

cartão de crédito consignado entre as partes. Elucidou sobre a vedação 

ao venire contra factum proprium. Sustentou sobre a ausência de 

cobrança indevida. Afirmou sobre a reserva de margem consignável. 

Aduziu sobre a legalidade dos juros aplicados. Asseverou sobre a 

ausência de danos morais, face da não comprovação dos elementos 

necessários para tal. Refutou o pedido de repetição do indébito. Pugnou 

pelo indeferimento da tutela de urgência. Do não cabimento da inversão do 

ônus da prova. Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos de 

id. Núm. 25145926 - Pág. 1 / Núm. 25145931 - Pág. 37. O autor apresentou 

réplica à contestação (id. Núm. 26158312 - Pág. 1), 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 BMG S.A., no qual pretende a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e a tutela de urgência para que o requerido se abstenha de 

efetuar desconto em folha de pagamento e inserção do nome do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito; inversão do ônus da 

prova; condenação em indenização por danos morais; restituição dos 

valores descontados do salário em dobro e limitação da taxa de juros para 

1,70% ao mês. Por seu turno, o requerido preliminarmente impugnou o 

valor da causa. Sustentou a legalidade do contrato de cartão de crédito e 

impugnou os pedidos do autor. Compulsando os autos, como as razões 

explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de 

provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e 

cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o 

processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo 

antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de 

Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do 

ônus da prova, por tratar de matéria de direito e documental que já estão 

nos autos, pronto o feito para julgamento, em especial o contrato 

questionado acostado pelo requerido. No que concerne à impugnação ao 

valor da causa efetuada pelo requerido, não merece ser acolhida, uma 

vez que nos casos em que a parte autora pleiteia a revisão de cláusulas 

contratuais, ela pretende tão somente, restabelecer o equilíbrio econômico 

e financeiro, o valor da causa deve corresponder à vantagem econômica 

pretendida pela parte autora. Vejamos o entendimento acerca da matéria: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. O valor da causa 

nada mais é do que a representação do proveito econômico pretendido 

pelo demandante. Nas ações de revisão de contrato bancário, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o valor 

da causa deve corresponder ao proveito almejado pela parte autora com a 

revisão postulada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70068006584, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 
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19/01/2016).” Desta forma, entendo como devido o valor estipulado na 

inicial e rejeito a impugnação ao valor da causa. Em matéria de fundo, 

denota-se que a parte requerente acostou uma CDB no id. n. 22738862 - 

Pág. 2 e na página 1, parte da contratação do cartão de crédito. Já o 

requerido acostou o contrato integral denominado: Termo de Adesão à 

Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito 

Autorização para Desconto em Folha, o que comprova a efetiva 

contratação da modalidade de cartão de crédito consignado e a respectiva 

autorização para desconto em folha de pagamento(id. Núm. 25145926). No 

aludido termo está bem destacado no cabeçalho a forma de contratação 

do crédito: IV – Características da Operação/ Cartão BMG Card e a parte 

requerente anuiu expressamente. Ali constou o valor liberado através de 

saque, a forma que ocorreria os descontos mensais a serem efetivados 

na remuneração da parte requerente, correspondente ao valor mínimo 

indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado. E no id 

n.22738862, a aceitação da proposta do cartão de crédito. Ou seja, não 

há que se falar em inexistência de débito, como pretendido pela parte 

requerente, uma fez que ela contratou e se beneficiou do valor oriundo da 

contratação. Ressalto que a parte requerente anuiu à autorização de 

desconto mensal em sua remuneração para pagamento correspondente 

ao mínimo da fatura do cartão de crédito. Diferentemente, do que alegado 

na inicial, o negócio jurídico firmado e acostado nos autos (id. 25145926 - 

Pág. 2), estão discriminadas as taxas de juros fixadas e todas as 

condições anuídas pela requerente. Por outro lado, não obstante às 

instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal 

fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente 

caso que possui o patamar de taxa de 4,70% ao mês de juros, como 

constante no contrato de id. Núm. 25145926 - Pág. 2. Ora, não se pode 

achar dentro da normalidade taxa de juros de 4,70% ao mês e 74,86% ao 

ano. Assim apesar da Instituição financeira não estar afeta a limitação de 

juros de 12% ao ano, não poderá usar abusividade em seus encargos, 

devendo ser aplicado outro índice aceito em mercado, sendo a taxa de 

1,70% ao mês, como postulado pela embargante. Quanto ao pedido de 

repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, 

faculto de forma simples e atualizada desde que haja comprovação de 

pagamento à maior. No tocante a pretensão ao pedido de restituição os 

valores debitados ilegalmente na conta de o autor nos termos do art. 42 do 

CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a 

devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é 

possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou 

no caso em tela. “Ad cautelam” concedo a tutela de urgência para 

suspender os descontos na folha de pagamento da requerente até 

liquidação do contrato, salvo na forma aqui dirimida. Quanto à indenização 

por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente 

os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). No caso, os danos morais, não restaram configurados, sequer 

ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da 

indenização. Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa está amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes 

os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral 

para configurar a reparação civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na 

inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se 

o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do 

STJ. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, 

Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o 

pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo 

Código de Processo Civil, e determino que o negócio jurídico realizado 

entre as partes referente ao cartão de crédito, os juros remuneratórios 

sejam de 1,70% ao mês desde o início do pagamento mínimo do cartão de 

crédito. Concedo a tutela de urgência para determinar a suspensão do 

débito na folha de pagamento do autor referente ao cartão de crédito, de 

forma diversa daqui definida. Faculto a repetição de indébito de forma 

simples e atualizada caso evidenciado pagamento à maior. Custas e 

despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários 

de seu advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, após, arquive-se se nada for requerido. P. R. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007795-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (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:

WILSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007795-70.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WILSON RODRIGUES DE 

SOUZA Vistos, etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido Liminar contra WILSON RODRIGUES DE SOUZA, 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado 

na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face do contrato de 

Contrato de Financiamento para Aquisição de bens garantido por 

Alienação Fiduciária firmado entre as partes de nº 0153229533. Alegou 

que a requerida tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento 

da com vencimento em 30/12/2018, requerendo a concessão de liminar 

para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu 

pedido com documentos de id. 18235246/18235279. A liminar foi 

concedida (id. 18237848), sendo cumprida no id. 18468661/184668665, 

efetivando a citação por edital id. 22839089. Decorrido o prazo, a parte 

requerida não apresentou resposta conforme certidão de id. 20814803, 

razão pela qual, foi-lhe decretado a revelia com nomeação de Curador 

Especial (id. 14685171). Insurge o executado WILSON RODRIGUES DE 

SOUZA, arguindo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de não 

esgotamento de esgotamento as tentativas de busca de outros endereços 

do requerido através dos sistemas a disposição do juízo como Bacenjud, 

Renajud, Infojud e Infoseg. Asseverou, ainda, que não foi verificado vícios 

no contrato firmado - id. 25382243. Por sua vez, a parte requerente 

manifestou no id. 25897780 sustentou a regularidade da citação. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se Banco Bradesco Financiamentos S/A, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido Liminar contra WILSON RODRIGUES DE SOUZA, 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado 

na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face do contrato de 

Contrato de Financiamento para Aquisição de bem garantido por Alienação 

Fiduciária nº 0153229533 firmado entre as partes. Por seu turno, o 

requerido arguiu a nulidade de citação por edital e apresentou contestação 

por negativa geral. Considerando que a matéria tratada nos presentes é 

de direito e de cunho documental e este encontra nos autos, dispensando 

provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar 

maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código 

de Processo Civil. Como se sabe, a citação pela via editalícia se trata de 

medida excepcional, mostrando-se cabível somente nas hipóteses 

previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, quais sejam: quando 

desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o 

lugar em que se encontrar e nos casos expressos em lei, como cito: “Art. 

256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o 

citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. ”. No tocante a 

arguição de nulidade de citação por edital podemos verificar que o autor 

pleiteou a citação por edital da parte requerida após diversas tentativas de 

citação, primeiramente via mandado, quando da apreensão do bem (id. 

18468665 - Pág. 7) no endereço fornecido no negócio jurídico firmado e 
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posteriormente, via postal (id. Num. 19720349 - Pág. 1, id. 20537719 - Pág. 

1, id. 21352972 - Pág. 1). Diversas foram as tentativas de citação, 

resultando infrutíferas todas. Razão pela qual, não pode o credor ficar a 

mercê eternamente de localização de endereço da parte requerida, 

valendo da citação por edital. Ademais, para o reconhecimento do 

esgotamento dos meios para a citação por edital é imprescindível a 

tentativa de citação pelos correios e pelo oficial de justiça no endereço 

declinado no contrato, ou seja, Bairro Centro América, como é o caso dos 

autos. Nesse sentido: EMENTA: (...) OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO POSTAL 

E CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 

DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. 

INOPORTUNIDADE. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

assente no sentido de que a CITAÇÃO por EDITAL somente é cabível 

quando não exitosas as outras modalidades de CITAÇÃO, ou seja, pelo 

correio e por oficial de justiça. Nesse sentido o REsp 1.103.050/BA, Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, primeira seção, julgado em 25/3/2009, DJe 

6/4/2009, sob o rito dos recursos repetitivos (...). III - Nesse panorama, 

para determinar a CITAÇÃO por EDITAL, sabidamente de menor 

efetividade e de maior custo para a máquina judicial, faz-se necessário o 

exaurimento das diligências que precedem a CITAÇÃO por oficial de 

justiça, indo, tal entendimento ao encontro do art. 231 do CPC/73, atual 

256, II, do CPC/2015. IV - Se a CITAÇÃO por oficial de justiça ocorreu sem 

o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do 

devedor, não está o julgador autorizado a determinar, imediatamente, a 

CITAÇÃO EDITALícia, devendo, in casu, ser mantido o indeferimento do 

pedido de CITAÇÃO por esta modalidade. (Grifei e negritei – STJ – 2ª 

Turma – AREsp 1050314/RJ – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 

09/05/2017, DJe 15/05/2017). EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS 

TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS 

PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO. 1. "Para que se efetue a CITAÇÃO por EDITAL, basta que sejam 

realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo 

prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do 

endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 

1º/12/2015). 2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em 

que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço 

declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados 

nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. CITAÇÃO 

EDITALícia regular. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Grifei e 

negritei – STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1148206/DF - Rel. 

Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TRF 5ª REGIÃO - julgado em 24/04/2018 - DJe 30/04/2018) Posto isso, não 

há como acolher a tese de nulidade de citação, pois a expedição do edital 

observou os requisitos legais em face da não localização do requerido, 

após as diversas tentativas por mandado. Mantenho o ato citatório. As 

partes firmaram o contrato de financiamento de id. 18235263, ofertando ao 

requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. 

Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica inexistir qualquer 

dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não 

trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. Denota-se, que a 

requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da 

prestação desde 30/12/2018, assim resta caracterizando sua total 

inadimplência. Fato incontroverso. A alienação fiduciária, no campo do 

direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma 

garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas 

sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação 

fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na 

qualidade de depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor 

fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para 

recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do 

mesmo. Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, 

em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento 

antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No 

caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas 

contratadas. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos 

consta Julgo com Resolução de Mérito e ACOLHO o pedido inicial, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil c.c. 

Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse 

do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. 

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à 

transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a 

eles trazidos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada para proceder o 

pagamento da condenação, em quinze dias, após o trânsito em julgado, 

sob pena de multa de dez por cento e penhora. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029046-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-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: 1029046-81.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: MANOEL 

ORNELLAS DE ALMEIDA EMBARGADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Manoel Ornellas de Almeida, devidamente qualificada 

nos autos, ingressou com a Ação de Embargos à Execução, em face da 

Ação de Execução nº 1020415-51.2018.8.11.0041, em apenso, que lhe 

move Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso- SICOOB, alegando em síntese que 

31.3.2014 fez um empréstimo junto ao Requerido no valor R$ 313.700,00 

(Contrato n. 52537-3) em 48 parcelas junto ao Requerido no valor R$ 

313.700,00 (Contrato n. 52537-3) em 48 parcelas de R$ 12.8727,88 e não 

conseguindo pagar o referido efetivou novo empréstimo em 08.6.2016 no 

valor de R$ 200.000,00 a ser pago em 60 parcelas, na qual não foi gerado 

nenhum crédito ao Embargante e não computando valores pagos. No 

mérito, afirmou sobre a inexigibilidade do título. Asseverou que foi 

especificada a cobrança de juro remuneratório de 1,50% ao mês e 

aplicação de juros de mora de 2,50% ao mês concomitantemente, sem ser 

especificado o valor real das prestações mensais. Sustentou que o 

empréstimo foi realizado para pagamento em 60 (sessenta) parcelas e 

estão subordinadas aos mesmos encargos até a quitação da última 

parcela. Asseverou que sobre a cobrança de juros exorbitantes e que 

não foi apurado o valor da dívida anterior com os descontos pela 

antecipação de 26 (vinte e seis) parcelas para se emitir a novação. 

Sustentou que não foi concedido desconto após a quitação de 22 (vinte e 

duas) parcelas. Destacou que houve a antecipação de 28 (vinte e oito) 

parcelas com os mesmos encargos. Discorreu que a taxa de juros imposta 

é exorbitante. Aduziu sobre o excesso de execução visto que foram 

realizados depósitos no valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil) na 

conta corrente para pagar a Cédula referente à novação o que macula 

excesso de cobrança. Pleiteou que a exibição de todos os extratos da 

conta. Rogou pela procedência da ação. Juntou documentos de id. 

15143239/15143497. Não foi concedido o efeito suspensivo conforme 

decisão de id. 15146191. Em face da ausência do recolhimento de custas 

de distribuição, o processo foi extinto conforme sentença de id. 16350357. 

Inconformado o requerente interpôs Recurso de Apelação (id. 17012703), 

no qual foi provido, com declaração de nulidade da sentença e retorno dos 

autos para seu normal prosseguimento de acordo com o acórdão de id. 

20657098/20657103. O embargado apresentou sua impugnação aos 

embargos de id. 21846687 e fez uma síntese da demanda e afirmou que 

em novembro de 2016 as partes assinaram Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida das cédulas 525373 e 644449 para pagamento de 

104 (cento e quatro) parcelas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Arguiu ausência de planilha de débitos da alegada excesso à execução 

em afronta ao art. 330, §2º do CPC. Impugnou o valor atribuído a causa 

visto que deve ser o montante do título objeto da execução. No mérito, que 
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não houve novação da dívida, mas, confissão da dívida para facilitar o 

pagamento pelo devedor. Sustentou sobre a exigibilidade da Cédula de 

Crédito e não houve a quitação de dívida anterior. Elucidou sobre a 

incoerência lógica das alegações do devedor e que a confissão assinada 

por aquele preenche todos os requisitos legais. Asseverou que todas as 

obrigações, penalidades pelo inadimplemento e taxas de juros estão 

previstas no título. Destacou que os extratos acostados aos autos 

demonstram a movimentação financeira do embargante permitindo aferir a 

evolução do débito. Refutou a necessidade de cálculo pelo contador 

oficial. Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos id. 

21846941/21846959. Por seu turno, o embargado apresentou réplica à 

impugnação aos embargos de id. 2229901, afirmando que o excesso de 

execução está indicado no mérito do pedido e que a impugnação da causa 

não tem suporte jurídico, ratificando os termos da inicial. O embargado 

acostou aos autos o Instrumento Particular de Confissão de Dívida id. 

24335831. Intimado a se manifestar o embargante (id. 25313515), afirmou 

que não poderia ser exigido imediatamente a liquidação do débito. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Embargos à Execução, em face da Ação de 

Execução nº 1020415-51.2018.8.11.0041, em apenso, que lhe move 

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso- SICOOB, alegando em síntese que 

31.3.2014 fez um empréstimo junto ao Requerido no valor R$ 313.700,00 

(Contrato n. 52537-3) em 48 parcelas junto ao Requerido no valor R$ 

313.700,00 (Contrato n. 52537-3) em 48 parcelas de R$ 12.8727,88 e não 

conseguindo pagar o referido efetivou novo empréstimo em 08.6.2016 no 

valor de R$ 200.000,00 a ser pago em 60 parcelas, na qual não foi gerado 

nenhum crédito ao Embargante e não computando valores pagos. No 

mérito, afirmou sobre a inexigibilidade do título. Questiona juros 

exorbitantes e excesso de execução. Por seu turno, o embargado arguiu 

ausência do cumprimento do art. 330§2º do CPC, impugnou o valor 

atribuído à causa; Sustentou que não houve a novação do título e sim 

confissão de título e legalidade de todas as cobranças. Compulsando os 

autos, verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de 

cunho documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, 

cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do 

Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência 

ou pericial. Com relação a preliminar de inépcia da inicial pela falta de 

cumprimento do art. 330 § 2º do CPC, em que pese o Embargante não 

tenha indicado o valor que entendem devido, tampouco apresentou a 

planilha de cálculo correspondente, ainda que tenham alegado excesso de 

execução, certo é que essa circunstância não enseja a rejeição liminar 

destes embargos. Com efeito, tal medida apenas seria cabível se o 

excesso de execução fosse o único fundamento dos embargos, não 

sendo essa a hipótese dos autos no termos do art. 917 §4º do CPC. 

Rejeito pedido. Quanto à impugnação do valor da causa do embargado 

arguida, merece guarida, pois, a intenção dos Embargantes é extinguir o 

processo executivo em apenso, portanto, o valor da causa, deverá 

corresponder ao valor da ação principal, ou seja, R$ 210.063,64 

(duzentos e dez mil e sessenta e três reais e sessenta e quatro 

centavos). Acolho. Assim, deverá ser retificado o valor da causa em R$ 

210.063,64 (duzentos e dez mil e sessenta e três reais e sessenta e 

quatro centavos). Primeiramente, podemos perceber que apesar do 

Embargante alegar a inexigibilidade do título, matéria de ordem pública, em 

face de que ao renegociar a CCB n.52537-3 com a CCB n. 644449, por 

não haver considerado os pagamento efetivados, entendo que o título 

executado no processo associado da execução n. 1020415-51.2018 está 

fadado a nulidade por questão diversa, ou seja, não possui certeza, 

liquidez e exigibilidade para aparelhar o processo executivo associado. 

Nos termos do artigo 803 do Novo Código de Processo Civil, determina as 

razões que o Juiz de ofício poderá decretar a nulidade da ação executiva, 

na ocorrência de qualquer das hipóteses ali identificadas: “Art. 803. É nula 

a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a 

obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente 

citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o 

termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será 

pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução.” O dispositivo acima citado 

se enquadra no caso em tela, pois vejam: O Embargante em 31.3.2014 fez 

um empréstimo junto ao Embargado/Exequente no valor R$ 313.700,00 

(Contrato n. 52537-3) em 48 parcelas junto ao Requerido no valor R$ 

313.700,00 (Contrato n. 52537-3) em 48 parcelas de R$ 12.8727,88 e não 

conseguindo pagar o referido efetivou novo empréstimo em 08.6.2016 no 

valor de R$ 200.000,00 a ser pago em 60 parcelas. Após a mora do último 

contrato negociado as partes firmaram em 29.11.2016 um “INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA N. 030/2016”, acostado e 

confirmado pelo Embargado, onde ali o objeto da renegociação da dívida 

seriam os dois contratos acima ditados ns.525373 e 644449, cujo valor 

total foi de R$ 520,000,00 como constante da Cláusula Primeira do id 

24335831 - Pág. 1 e 2. Mais, no próprio contrato de Confissão de Dívida, 

na Cláusula Segunda parágrafo único as partes convencionaram da 

seguinte forma, em caso de mora do referido título: CLÁUSULA 

SEGUNDA(...) Parágrafo Único: “O não pagamento da dívida confessada 

neste instrumento em seu respectivo vencimento autoriza expressamente 

a credora ou que este indicar, a protestar, ou executar do melhor que 

convier a nota promissória e/ou este instrumento em conjunto ou 

separadamente, podendo ainda, propor as medidas judiciais cabíveis 

acrescido de correção monetária, juros de mora, custas e honorários 

advocatícios na base e 10% à 20% na forma da Lei.” Portanto, claro está 

que na mora do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA 

N. 030/2016”, este que deveria ser executado, pois os débitos dos 

contratos ns.525373 e 644449, foram novados por este Instrumento de 

Confissão de Dívida. É uníssono que 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 ocorreu no caso em tela, não podendo o 

título anterior objeto da novação ser hábil a aparelhar a execução 

associada. Na Confissão de Dívida do id. 24335831, as partes acordaram 

e reconheceram as cédulas inadimplidas, bem como, outras operações em 

aberto para alterar a forma e o valor das parcelas, ocorrendo, dessa 

forma, a novação da dívida. Ou seja, o título foi objeto de novação, no qual 

houve alteração do pagamento e de seu valor. Inclusive, cabe ressaltar 

que o referido Instrumento de Confissão de Dívida foi efetivado em 

novembro de 2016, anteriormente, a distribuição do processo executivo 

que se deu em 10/07/2018. E ainda, na execução não foi indicado a 

Confissão de Dívida, sendo cobrado uma dívida que não mais existe, ante 

a confissão de dívida assinada. No caso em tela, se configurou a extinção 

da obrigação, com a renegociação da dívida, haja vista a alteração da sua 

substância. A confissão de dívida foi realizada para possibilitar a 

liquidação das prestações vencidas e substituir o título anterior. Desta 

feita, constato o “animus novandi” das partes para a novação. Nesses 

termos, houve a renegociação do débito primitivo, com inequívoca intenção 

de novar as obrigações anteriormente contraídas, substituídas pelo 

subsequente Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Isso porque 

foram estabelecidas novas condições e forma de pagamento nos termos 

do art. 360 do CC e consequentemente o título executado nº 644449 é 

inexigível pela novação. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de 

Embargos à Execução e ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe o artigo 487 -I e 914, 920, II – 1ª parte ambos do Novo Código de 

Processo Civil, e declaro DE OFÍCIO a Nulidade do título executado a 

cédula de crédito bancário nº 644449, por faltar a certeza, liquidez e 

exigibilidade, diante da novação pelo Instrumento Particular de Confissão 

de dívida nº 030/2016, via de consequência, Julgo EXTINTO o processo 

Executivo associado n. 1020415-51.2018.811.0041. Proceda-se a 

retificação do valor da causa para constar o montante de R$ 210.063,64 

(duzentos e dez mil e sessenta e três reais e sessenta e quatro 

centavos). Condeno embargada nas custas e despesas processuais, bem 

como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da 

causa, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte 

embargante intimada a proceder o pagamento da condenação em quinze 

dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e 

penhora. Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão do trânsito em 

julgado, juntando-as na Ação de Execução nº 1020415-51.2018.811.0041 

em apenso e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043083-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA GEOVANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da certidão negativa.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013711-22.2018.8.11.0041

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:

OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA (REU)

MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REU)

SONIA REGINA DE ALMEIDA (REU)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da certidão negativa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033193-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BARBOSA (EXECUTADO)

ZILDA DE JESUS BARBOSA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE OS EXECUTADOS NÃO EFETUARAM O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022007-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GUILHERME ROQUETTE (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA INTIMO O EXEQUENTE, PARA MANIFESTAR 

NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008962-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO COSTA (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: 1008271-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUILDES ARCANJO DA SILVA (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: 1006030-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIL PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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: 1021942-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DOS SANTOS SILVA (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039628-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR MARCELO DA SILVA (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: 1014291-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE MARTINS SOBRAL (EXECUTADO)

P. H. M. SOBRAL - 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: 1034143-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CARVALHO DE GOIAS (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032610-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Parte(s) Polo Passivo:
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FORTALEZA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE A PARTE DEVEDORA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS REQUERENDO O QUE DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032610-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

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))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTALEZA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE A PARTE DEVEDORA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS REQUERENDO O QUE DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012073-85.2017.8.11.0041

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:

DINOMERCIO LEOCIR GUENO (REU)

 

CERTIFICO QUE. PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO DE 05 DIAS MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR.OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007405-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016085-45.2017.8.11.0041

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:

CBA TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019336-71.2017.8.11.0041

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:

ROSEMEYRE YUKI NAGATA HATTA (EXECUTADO)

PAULO SERGIO HATTA (EXECUTADO)

HATTA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014304-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORINALDO FRANCISCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040124-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA CONSTANTINA GONCALVES (EXECUTADO)

JOSE CLAUDIO GONCALVES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO FORTALEZA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022596-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE, NESTA DATA, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032265-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA DAS GRACAS BARRETO RONDON (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035824-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO VILELA (EXECUTADO)

D'CARLOS REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035824-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO VILELA (EXECUTADO)

D'CARLOS REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011681-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HMS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANA CRISTINA VIEIRA MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

HENRIQUE MELGAREJO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015264-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEIR ALVES DOS SANTOS (REU)

CENTER MODAS COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - ME (REU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033619-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON GERALDO PODOLAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse 

qualquer manifestação do EXECUTADO: EDIMILSON GERALDO PODOLAN. 

Certifico, ainda, que procedo a intimação da parte autora para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 10 de fevereiro de 

2020. SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046106-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. -. C. F. E. I. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. M. S. (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora para juntar nos autos comprovante de 

pagamento das custas judiciais, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047153-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONESIMO PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para comprovar o pagamento das 

custas judiciais, bem como depositar diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026621-18.2017.8.11.0041

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:

ANNA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

H D TEIXEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HAMILTON DOMINGOS TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008109-84.2017.8.11.0041

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:

I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP (REU)

ITAMAR ZEITOUN (REU)

IRLAN ZEITOUN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040577-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA NO PRAZO DE 05 DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015410-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))
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FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS (REU)

LUZINETE MARTINS DOS SANTOS (REU)

ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME (REU)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO PRAZO DE 05 DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007584-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DOS SANTOS ASSUMPCAO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PRA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO SR OFICIAL DE 

JUSTIÇA NO PRAZO DE 05 DIAS

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004044-46.2017.8.11.0041

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:

TOMIO & CIA LTDA - ME (REU)

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO (REU)

WILSON REGINALDO TOMIO (REU)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1043068-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DO CARMO DA SILVA (REU)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 DIAS

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1092329 Nr: 7206-03.2016.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA MARIA MAGALHAES SPALATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 719870 Nr: 15346-02.2011.811.0041

 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: OZIVALDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

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

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINAT GARCIA 

LOPES - OAB: OAB/PR 19.937

 Vistos.

Considerando que a parte requerida realizou o pagamento integral 

referente à condenação, conforme o depósito acostado à fls. 124. A parte 

autora anuiu com o depósito, conforme postulado á fls. 126, nos termos do 

art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ, com transferência para conta que 

este indicar conforme postulado pelo exequente à fl. 126.

 Após o transito em julgado, arquive-se definitivo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 749265 Nr: 1349-15.2012.811.0041

 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: JEFERSON FERREIRA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24.197-A

 Vistos.

 Considerando que a parte requerida realizou o pagamento integral da 

condenação conforme postulado às fls. 240, e a parte autora concordou 

com o valor depositado, conforme petição acostada na fls. 245, nos 

termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

 Diante disso, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores em 

favor do Credor, com transferência para a conta corrente conforme dados 

bancários informados pelo exequente acostados às fl. 246.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409456 Nr: 862-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RODRIGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICH DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Condierando que a intimação retro não constou patrono da parte ré, 

encaminho para nova publicação Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 220458 Nr: 28810-06.2005.811.0041

 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): BELLOLAR CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Vistos.

Intime-se a parte Exequente Banco Bradesco S/A para declinar nos autos 

o CNPJ da empresa Bellolar Cortinas e Decorações Ltda, em 10 dias, a fim 

de complementar o pedido de fl. 645.

Cumprida a diligência, venham-me os autos conclusos.

Às providências legais. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 24339 Nr: 5134-39.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES NOVA ERA LTDA, AUGUSTO 

ALVES PINTO, RENÉ ADÃO ALVES PINTO, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, RENATO CASTRILLON LOPES NETO - OAB:20.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO GONÇALO DE 

OLIVEIRA - OAB:4968, FRANCINE ALVES DE HERREIRA SOUZA - 

OAB:9204, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LEONARDO DE 

OLIVEIRA RODINI ENGRACIA - OAB:193412/SP, LUCIANA REZEGUE DO 

CARMO - OAB:9.609/MT, MILENA VALLE RODRIGUES - OAB:8905/MT, 

RIBEIRO BOTELHO NETO - OAB:10339, TATIANA REZEGUE DO CARMO 

COLMAN - OAB:7.196/MT, VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS

VALTENIR Q - OAB:8.45/MT

 Vistos.

 Considerando que as partes anuíram com o bloquei de fls. 537/543, nos 

termos do art. 924, II do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

 Sendo assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores 

bloqueados acostados às fls. 537/543 em favor do Credor, com 

transferência para a conta corrente conforme dados bancários 

informados pelo exequente acostados às fl. 549/550.

 Após, a expedição do alvará, transitada em arquivem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57912 Nr: 3896-19.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANIR BARBOSA LIMA DE FARIA, HITRIO 

REIS DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:3342-A/MT

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407587 Nr: 38848-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, 

OLGA MARIA VIEIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA GOMES ALEXANDRIA 

SOARDIS - OAB:17.622

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321200 Nr: 22906-34.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRUDENTE TRATOR COMERCIO DE PEÇAS 

LTDA, EDSON LUIZ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 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:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 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

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 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:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 971967 Nr: 10201-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS, ELEUSA 

GONÇALVES DOS SANTOS

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

SCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737220 Nr: 33696-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS MARIO DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIRIAN IGNÁCIO 

VATTOS DE BASTIANI, para devolução dos autos nº 

33696-38.2011.811.0041, Protocolo 737220, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1054896-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALMEN KAMAL GHAZALE (EMBARGANTE)

MARCOS ROGERIO CARDIM (EMBARGANTE)

RUY BARBOSA BAPTISTA (EMBARGANTE)

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em tratar-se de Embargos com efeitos infringentes, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

executada para manifestar nos autos quanto ao referido Embargo de 

id.28596752. no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043159-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILLE RACHID JAUDY KEHDI (AUTOR(A))

SAMIR KEHDI (AUTOR(A))

MED K SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em tratar-se de Embargos com efeitos infringentes, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

executada para manifestar nos autos quanto ao referido Embargo de 

28580539. no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055549-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1055549-08.2019.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista o 

acordo firmado entre as partes ao Id 28450272, intime-se a parte 

requerente para comprovar nos autos a restituição do veículo MARCA 

TOYOTA, MODELO COROLLA GLI 1.8, CHASSI 9BRBB42E4B5134897, 

PLACA KAH9817, RENAVAM 225189259, COR PRATA, ANO 10/11, a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, retornem-me os 

autos em conclusão. Le/Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005458-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005458-74.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Tendo em vista que 

em busca ao site do TJ/MT (aba – guias arrecadadas), não constam como 
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arrecadadas as guias acostadas aos autos junto ao Id 29032277 - pág. 

1/4, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Intime-se o requerente para 

trazer aos o competente instrumento de procuração, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Com efeito, a procuração acostada à exordial se encontra 

vencida. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005492-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DE ARRUDA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005492-49.2020.8.11.0041. 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, 10 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005467-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON LUIZ DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005467-36.2020.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista que em 

busca ao site do TJ/MT (aba – guias arrecadadas), não constam como 

arrecadadas as guias acostadas aos autos junto ao Id 29034984 - pág. 

1/4, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005483-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS PEREIRA BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005483-87.2020.8.11.0041. 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, 10 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005494-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005494-19.2020.8.11.0041. 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, 10 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005509-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERINA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005509-85.2020.8.11.0041. 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, 10 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005502-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELANE BORGES MORAES SOUTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005502-93.2020.8.11.0041. 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, 10 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005485-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA DA CUNHA MAGALHAES CAVALCANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005485-57.2020.8.11.0041. 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, 10 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5387 Nr: 10929-26.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO DUARTE LTDA, JOSE 

GONÇALVES DUARTE, JACI MARQUES DA SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT, VERIDIANA CHUERI POMPEU - OAB:5387

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls.362/364 

consubstanciados na quantia de R$ 9.100,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 991290 Nr: 19132-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELCIR CABRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, GIULIANNE CREPALDI 

SILVA - OAB:OAB/MT 17257, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Devidamente citado e intimado para o pagamento do débito, o 

executado não pagou a dívida e nem ofereceu bens à penhora, certidão 

de fls. 79.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.Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de fls. 80/817 do 

exequente Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A – MT 

Fomento, CNPJ n. 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 no valor de R$ 6.925,09 (seis 

mil, novecentos e vinte e cinco reais e nove centavos), atualizado até 

07/08/2019, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executado: José Elcir Cabrera, CPF: 362.466.979-68, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ.Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 936208 Nr: 52697-04.2014.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDINELMA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Vistos etc.

I – Converto o julgamento em diligência, pois de extrema necessidade a 

realização de prova pericial no contrato e extratos, mormente a perícia 

contábil, para julgamento do feito.

Assim, em consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, e 

determino a realização de perícia contábil. Para sua realização, nomeio 

como perito contábil o Perito JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, 

contador, com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 

78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932, devendo 

ambas as partes arcarem com os honorários periciais, 50% para cada, 

conforme artigo 95, caput, do CPC, ainda tendo em vista que a inversão do 

ônus da prova não implica na inversão do ônus financeiro, nem mesmo a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Intime-se o referido perito da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

II – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, 

§ 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 362901 Nr: 32496-98.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WALDEMIR VIEIRA ACCIOLY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:6.282/MT, STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE - 

OAB:10.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 382537 Nr: 17932-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECORLAR DECORAÇÕES PARA SEU LAR 

LTDA - ME, ROSANGELA AIMER BOSSA, WANDERLEY NASCIMENTO 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Conforme consta às fls. 70/72, já houve a tentativa de localização de bens 

dos executados junto ao sistema Renajud, que resultou negativa, assim, 

intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar o regular andamento ao feito, manuseando o 

mesmo para que realize suas manifestações, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386594 Nr: 22313-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL CHURRASCARIA RESTAURANTE E 

BUFFET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Devidamente intimado, o exequente não se manifestou quanto à decisão 

de fls. 78.

Logo, como ali indicado, tenho que o feito se arrasta desde 2009 pela 

dificuldade de localização de bens e valores em nome dos executados, 

segue o exequente em busca da satisfação do crédito há quase 11 (onze) 

anos.

Assim, antes de analisar os pedidos de fls. 81/83, intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca de possível 

interesse na emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente 

ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 337251 Nr: 8039-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU FURTADO PARAENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

I – Diante da manifestação do exequente de fls. 68, desistindo do veículo 

localizado junto ao RENAJUD, defiro o pedido para a BAIXA da restrição 

judicial junto ao sistema RENAJUD, a qual segue anexa, não havendo 

como manter a restrição do bem se não possui interesse na penhora do 

mesmo.

II – Indefiro o pedido de fls. 65/66 e 68 por falta de amparo legal.

Intime-se o exequente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747308 Nr: 44551-76.2011.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGON AR CONDICIONADO COMÉRCIO E 

SERVIÇO LTDA EPP, ELOI JOSE CARDOSO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em ¬que 

a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do pressuposto 

de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 5º, I, do 

Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a 

ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação dos requeridos 

DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgo e declaro extinto 

o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco 

requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos 

requeridos nos autos.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795871 Nr: 2214-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR PACHER AGRA FARES, OMAR 

MUSTAFA FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em ¬que 

a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição do título, por ausência da citação dos 

executados DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgo e 

declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, 

ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que 

lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 746737 Nr: 43960-17.2011.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGON - AR CONDICIONADO INDÚSTRIA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ELOI JOSE CARDOSO NETO, CLAUDETE 

APARECIDA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de ser analisado o pedido de fls. 159 para desentranhamento do 

mandado de citação dos requeridos, manifeste-se o requerente acerca da 

decisão de fls. 66 datada de 01/10/2015, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793996 Nr: 300-02.2013.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO MANOEL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se na Secretaria o cumprimento da decisão de fls. 161 dos autos 

apensos de código 773714, posto que afeta totalmente a presente 

demanda.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797370 Nr: 3744-43.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO PIERUCCI DE SOUZA

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

OAB:33.237, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em ¬que 

a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do pressuposto 

de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 5º, I, do 

Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a 

ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação do requerido 

DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgo e declaro extinto 

o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco 

requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído ao 

requerido nos autos.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819113 Nr: 25401-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANGELA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as certidões do Sr. Oficial de justiça de fls. 73 e 114, bem 

como as consultas de endereço realizadas junto aos sistemas Infojud e 

Bacenjud, defiro o pedido de fls. 116/117.

Cite-se a executada, por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773714 Nr: 26877-51.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO MANOEL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:OAB/PR 42.277, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 Vistos etc.

Intime-se o requerente PESSOALMENTE (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar andamento ao feito, manifestando-se 

expressamente quanto à proposta de acordo do Banco requerido de fls. 

139, bem como quanto aos depósitos que efetuou nos autos, posto que 

permaneceu silente quando intimado por seu patrono, no prazo de 05 

(cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 236218 Nr: 5188-58.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTENÁRIO COMÉRCIO DE ARROZ E 

CARNES LTDA, HÉLIO FLOQUET DE AZEVEDO, MARIA DAS GRAÇAS 

PRATES AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que o feito se arrasta desde 2006, em 

vista da dificuldade de localização de bens e valores em nome dos 

executados, segue o exequente em busca da satisfação do crédito há 

quase 14 (catorze) anos.

Assim, antes de analisar o pedido de fls. 144/147, intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca de possível 

interesse na emissão da certidão de credito, com a extinção da presente 

ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 425155 Nr: 8690-63.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL DE FARIA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 83, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 731872 Nr: 28019-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELIAS UGO BORGES, EDIO JUSTO 

BORGES, MARCELLO TOMBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:PR-46256, FERNANDA TAGLIARI - OAB:OAB/PR 50.097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648
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 Vistos etc.

I – Em vista da necessidade de perícia contábil, para a devida liquidação 

de sentença, principalmente diante da controvérsia relativa ao cálculo do 

débito e dos valores questionados, bem como diante das certidões de fls. 

307 e 324 emitidas pela Contadoria Judicial desta Comarca, 

considerando-se que não se tratar de meros cálculos aritméticos, e em 

consonância com o disposto no art. 432, caput, do CPC, determino a 

realização de perícia contábil.

Para sua realização, nomeio como perito contábil a Perita ELAINE GOMES 

DOS SANTOS, contadora, com endereço a Avenida Isaac Póvoas, n. 

1.251, Edifício Nacional Palacius, 6º andar, sala 602, Bairro: Popular, CEP: 

78.045-000, nesta Capital, telefone: 99969-8914, devendo ambas as 

partes arcarem com os honorários periciais, 50% para o exequente e 50% 

para o Banco executado, conforme artigo 95, caput, do CPC.

Intime-se a referida perita da presente nomeação e para apresentar a 

proposta de honorários, em 05 (cinco) dias.

II – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, 

§ 1º do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734496 Nr: 30798-52.2011.811.0041

 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: SILVANDRA DA SILVA CARVALHO

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

TRABALHO MÉDICO, BANCO GE CAPITAL S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, DENNER B. 

MASCARANHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, FERNANDO AUGUSTO 

VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, FLÁVIA ALMEIDA 

MOURA DI LATELLA - OAB:109.730/MG, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:66.440/MG

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem expressamente quanto à 

possibilidade de designação de audiência de conciliação na tentativa de 

composição amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891950 Nr: 24513-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 

CAPOTAS JR LTDA, FELIPE BONI JORDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:14.258-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em ¬que 

a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do pressuposto 

de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 5º, I, do 

Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a 

ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação dos requeridos 

DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgo e declaro extinto 

o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o Banco 

requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos 

requeridos nos autos.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.: 846724 Nr: 50312-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos etc.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para manifestar acerca da 

discordância do cálculo realizado, às fls. 216/217, e, em se fazendo 

necessária, realização de novo cálculo.

Vinda a resposta da Contadoria, manifestem-se as partes, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 859578 Nr: 1407-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA MOREIRA BORGES LUSTOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, MONICA FURTADO DE 

OLIVEIRA - OAB:16755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro tão somente o pedido de desentranhamento de peças dos autos 

do pedido de fls. 98. Desentranhem-se os documentos originais que 

instruíram a inicial, de fls. 10/21, entregando-os a parte autora, mediante 

recibo nos autos.

Não cabe neste momento o pedido de desistência da ação, diante da 

certidão de trânsito em julgado de fls. 95v, posto que foi extinta a ação às 

fls. 64/65 e o acórdão negou provimento ao recurso à fls. 91/95.

II – Após, arquivem-se os autos com todas as baixas devidas, com 

urgência.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1302679 Nr: 9126-41.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES MARQUES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER ROSECHEL CHRISTE - 

OAB:101.747/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Novamente, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nesta data 

nos autos apensos de n. 9127-26.2018, para que, após, seja apreciado o 

pleito de fls. 144/171.

Após, retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1302683 Nr: 9127-26.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARES MARQUES DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Augusto do 

Prado - OAB:, ALEXANDRE AUGUSTO DO PRADO - OAB:94.757/MG, 

WAGNER ROSCHEL CHRISTE - OAB:101.747/MG, Wagner Rosechel - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante da manifestação do embargante às fls. 59/63, intime-se o 

embargado para que se manifeste acerca da referida petição, no prazo de 

10 (dez) dias, sem prejuízo de análise da manifestação do Sr. Perito de fls. 

55/57.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 996649 Nr: 22028-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MARTINS PAES DE BARROS

 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: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos etc.

Diante do termo de acordo de fls. 114/118, defiro o pedido de suspensão 

da ação. Suspendo o feito até junho/2021, data para pagamento da última 

parcela do acordo.

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 725533 Nr: 21267-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L F ALVES DE OLIVEIRA LOCAÇÃO ME, LUIZ 

FERNANDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Analisando detidamente os autos verifico que foi deferida consulta de 

bens via Sistema Renajud, diante disso intime-se o exequente para 

manifestar quanto à desistência ou não das restrições veiculares de 

transferência, efetuadas através do referido Sistema às fls. 47/48, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerada a desistência de 

tais restrições.

II – Ainda ao compulsar os autos observo que o feito se arrasta desde 

junho/2011, com a devida citação dos executados via mandado de citação 

em maio/2012, consoante certidão de fl. 28.

Verifico que o exequente segue em busca da satisfação do crédito há 

mais de 09 (nove) anos, tendo exaurido os meios possíveis para 

localização de bens passíveis de penhora.

Assim, antes de analisar o pedido de penhora via Sistema Bacenjud à fls. 

57/59, intime-se o Banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 425513 Nr: 8874-19.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAGALI COMELLI ESPOLAOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANESTADO S/A, BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788/MT, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 115, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 708727 Nr: 1803-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA PINHEIRO DA SILVA EPP, PATRICIA 

PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Tendo em vista que a planilha de fl. 61 encontra-se desatualizada, 

intime-se o exequente para trazer aos autos o valor do débito atualizado 

quanto às verbas honorárias, em conformidade com a decisão de fl. 25 e 

planilha à fl. 45, no prazo de 05 (cinco) dias.

II - Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 

janeiro/2011, com a devida citação das executadas Patrícia Pinheiro da 

Silva EPP e Patrícia Pinheiro da Silva via mandado de citação em 

julho/2013, consoante certidão de fl. 33.

Verifico que o exequente segue em busca da satisfação do crédito há 

mais de 09 (nove) anos, tendo exaurido os meios possíveis para 

localização de bens passíveis de penhora.

Assim sendo, intime-se o Banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão 

de credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Após, certifique-se o necessário e renove-se a conclusão.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 711408 Nr: 4457-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, IVAN 

ROSA DA SILVA, EDNA MACEDO VASCONCELOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21.678, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI 

- OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUÍS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5022/MT

 Vistos etc.

Diante da petição de fls. 151, trazendo o termo de acordo de fls. 152/155, 

devidamente assinado pelas partes, homologo o mesmo, para que surtam 

os devidos e legais efeitos, declarando as partes satisfeitas. Julgo e 

declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do 

CPC.

Honorários advocatícios, conforme entabulado no acordo, e eventuais 
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custas remanescentes serão arcadas pelos executados.

Deixo de oficiar aos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de registro 

de imóveis, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo determinando inclusão de quaisquer restrições junto a estes, ainda, 

se o exequente o tiver feito, tal obrigação cabe ao mesmo.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas.

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 733506 Nr: 29751-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE 

HORTIFRUTIGRANJEIROS, ROBSON RADAEL SOARES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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:

- Centro Oeste Distribuidora de Hortifrutigranjeiro, CNPJ n. 

09.063.973/0001-44;

- Robson Radael Soares de Melos, CPF n. 862.851.901-78.

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

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

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 768205 Nr: 21081-79.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIEL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA - 

OAB:5.022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21678/PE

 Vistos etc.

Tendo em vista o acordo firmado entre as partes e homologado na 

execução apensa (de n. 4457-86.2011, código 711408), na qual ainda 

desistem da presente ação, tenho que os presentes autos perderam seu 

objeto.

Honorários conforme pactuado, ficando as partes dispensadas do 

pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, conforme 

artigo 90, §3º do CPC.

Diante disso, julgo e declaro extintos os presentes Embargos à Execução, 

pela evidente perda do seu objeto, consoante o art. 485, IV do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 97319 Nr: 12810-33.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GONÇALVES DE JESUS, EMERSON 

PACHECO DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELVIN AGUIAR DE 

AMORIMRONDON - OAB:23841

 Vistos etc.

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:

- Emerson Pacheco de Resende - CPF n. 632.848.201-91;

- Vilmar Gonçalves de Jesus - CPF n. 838.409.581-72.

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema Renajud, bem como, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 82314 Nr: 13194-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES E CALÇADOS MICHELY LTDA, 

ADRIANO ABILAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens dos executados:

- Confecções e Calçados Michely Ltda – CNPJ nº 00.865.063/0001-00;

- Adriano Abilas – CPF nº 645.312.529-34;

- Sandra Mara Orlandini Abilas – CPF nº 569.836.709-49.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem ainda, promover ao andamento do feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 997096 Nr: 22254-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO JOSE DA SILVA TAQUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE 

MORAES - OAB:9218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 51, pois, tal diligência incumbe à parte requerente.

Novamente, o requerente deve cumprir com as exigências determinadas 

em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, ambos do Código de Processo 

Civil, que determinam em caso de falecimento de uma das partes, não a 

simples comprovação da morte da parte, mas sim, a identificação de quem 

serão os sucessores que irão atuar no polo passivo da demanda.

Dessa forma, a parte requerida deve ser representada, judicialmente, nos 

termos da legislação processual vigente da seguinte forma:

a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos cópia do Termo de Nomeação 

de Inventariante, se o inventário ainda estiver em andamento;

b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal de Partilha, se o 

inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados estiverem 

incluídos nos bens arrolados;

c) por qualquer herdeiro que será nomeado responsável pelo pagamento 

dos valores, pelos demais herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de 

declarações com firma reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, 

se o inventário já foi concluído e os bens penhorados não foram incluídos 

nos bens arrolados ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha 

ocorrido o falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge 

sobrevivente, deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão 

de óbito do mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros.

Assim, concedo novo prazo ao requerente para que cumpra, no prazo de 

30 dias, com o acima determinado, tomando as providências necessárias 
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no sentido de regularizar o polo passivo da demanda, sob pena de 

extinção da ação e arquivamento do feito.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1046448 Nr: 44581-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE JESUS LOPES PEREIRA

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as certidões de fls. 52 e 78, bem como a consulta de 

endereço realizada via sistema Infojud, dando conta do mesmo endereço 

já constante nos autos, defiro o pedido vindo à fl. 86.

Cite-se o executado por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 815564 Nr: 22007-26.2013.811.0041

 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): FATIMA DA ROSA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT, WENDELL DUTRA VITAL - OAB:22269

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em ¬que 

a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço 

a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar 

e citação da requerida dentro do prazo prescricional, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos.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.: 421184 Nr: 6723-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMYA CRISTIANE GIACOMAZZO SOLIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT, EDUARDO STEFANES SANTAMARIA - OAB:14.367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para manifestar acerca das 

discordâncias do cálculo realizado, às fls. 296/300 e 301/311, com a 

devida manifestação da parte exequente acerca da certidão de fls. 315, 

dentro do prazo, às fls. 318/324, e, em se fazendo necessária, realização 

de novo cálculo.

Vinda a resposta da Contadoria, manifestem-se as partes, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769471 Nr: 22438-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NILDE SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desentranhamento do mandado de fls. 103, a ser 

cumprido no endereço indicado às fls. 61.

Comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça às fls. 

104/105.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 771716 Nr: 24796-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIO CAMILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a patrona da parte autora, para informar os dados corretos do 

autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta 

corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 

15/2012/TP, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia 

depositada nestes autos em favor da patrona da parte autora, devendo 

ser transferido na conta e agência indicada.

Cumprido o item anterior, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

presentes autos, com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1370221 Nr: 2035-60.2019.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes e 

instrumentalizado às fls. 167, pondo fim ao litígio. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Honorários conforme pactuado, ficando as partes dispensadas do 

pagamento de custas processuais remanescentes, se houver, conforme 

artigo 90, §3º do CPC.

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 869558 Nr: 9216-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros propôs Ação 

de Execução de Título Extrajudicial, em face de Carmo Prieto, no entanto, 

requereu à fl. 110, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à liberação de eventuais restrições junto ao DETRAN, 

tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àquele órgão.

Indefiro o pedido de isenção de custas finais, tendo em vista que inexistem 

custas a serem pagas.

Indefiro o pedido de condenação em honorários de sucumbência, uma vez 

que não ocorreu a citação da parte requerida.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 454271 Nr: 25854-41.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO TOMAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 (...) DISPOSITIVO Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, 

de consequência: 1. Afasto os pleitos do requerente no tocante aos juros 

e capitalização; 2. Declaro a nulidade da cobrança das despesas de 

serviço corresp. não bancário no valor de R$ 560,00 (quinhentos e 

sessenta reais) e de pagamentos serviços terceiros no valor de R$ 

4.392,78 (quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e oito 

centavos), em vista da abusividade destas, devendo as referidas taxas 

serem restituídas ao requerente, na forma simples, acrescidas de 

correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 

17/09/2008 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação; 3. Após a 

revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do 

requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 4. Afasto o 

pedido de descaracterização da mora, pois não houve a constatação de 

encargos abusivos no período da normalidade contratual; 5. Julgo 

Improcedente o pedido de danos morais, por não estarem configurados na 

presente ação. 6. Revogo a antecipação de tutela concedida às fls. 89/93, 

em vista da presente decisão, bem como de não haver qualquer depósito 

nestes autos pelo requerente; Considerando que o requerente decaiu em 

parte mínima de seus pedidos, condeno o Banco requerido ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte 

contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa 

atualizado. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 848344 Nr: 51703-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDELL DUTRA VITAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ-160.435, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, de consequência:1. Pela 

licitude, neste caso, mantenho a capitalização mensal de juros porque a 

taxa anual do contrato (...) é maior que doze vezes a taxa mensal 

pactuada;2. Mantenho a contratação da Taxa de Cadastro, em vista da 

sua legalidade;3. Deixo de analisar a alegada abusividade da cobrança de 

tarifa de emissão de boletos e de seguro da operação, tendo em vista não 

haver a previsão destas no contrato, e declaro a nulidade da cobrança da 

tarifa de despesas do emitente na quantia de R$ 213,49 (...), em vista de 

sua abusividade, devendo a referida tarifa ser restituída ao requerente, na 

forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data 

da contratação, ou seja, 14/03/2012 e juros de 1% ao mês contados a 

partir da citação;4. Determino a exclusão da comissão de permanência, e 

instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (...) e, ainda, a correção 

monetária pelo INPC;5. Após a revisão do débito, desde o início do 

contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro 

proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na 

forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a 

contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da 

data do dispêndio.A liquidação de sentença deverá obedecer aos 

parâmetros desta decisão.Considerando a sucumbência recíproca das 

partes, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão 

contida no artigo 86, caput, do CPC. E custas processuais, “pro rata’. 

Obrigação que fica suspensa em relação ao requerente em decorrência 

dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos às fls. 

40/41.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.: 86501 Nr: 9885-64.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ISMERAILDES MARIA DE 

JESUS, DERNIVAL FERREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMERAILDES MARIA DE JESUS, DERNIVAL 

FERREIRA DE MELO, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.I – O processo tramita em duas execuções.No tocante à ação 

de execução de honorários, o Banco executado compareceu aos autos 

às fls. 501/504, informando o pagamento da condenação.Devidamente 

intimada para manifestar acerca dos valores depositados, a Defensória 

Pública manteve-se inerte, consoante certidão de fls. 510.Diante disso, 

intime-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para informar 

os dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, 

banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da 

Resolução n. 15/2012/TP, no prazo de 05 (cinco) dias.Após, expeça-se 

alvará para levantamento de valores depositados na Conta Única, em 

favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.Ante o pagamento 

da integral da condenação pelo Banco executado, julgo e declaro extinto o 

processo em fase de cumprimento de sentença, na forma da previsão 

contida no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo recursal, proceda-se às anotações de praxe nos autos e no 
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sistema Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença (...) Em 

vista da necessidade de perícia contábil, principalmente diante da 

controvérsia relativa aos valores dos contratos, firmados entre as partes 

e aqui discutidos, para elaboração dos cálculos para a liquidação do feito, 

nomeio perito, o expert JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, 

com endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP: 

78.045-390, nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932.III – Intime-se o 

Perito da presente nomeação e para apresentar a proposta de honorários 

em 05 (cinco) dias.Informe-se ao perito que se faz necessário a apuração 

do débito, nos parâmetros determinados na sentença de fls. 145/162, 

acórdão de fls. 187/194 e Recurso Especial de fls. 306/313.IV – Dê-se 

ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, bem como 

para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 465, § 1º do 

CPC), no prazo de 05 (cinco) dias.Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 117774 Nr: 6700-81.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. C. RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA, 

CRISTINA DAMBROS CASSIN, JUSSARA DAMBROS BRUNCA, NIVALDO 

MARTINHO BRUNCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Ante a desistência da penhora de fls. 145, manifestada pelo Exequente 

às fls. 242, expeça-se ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, 

determinando a baixa da penhora que recaiu sobre as cotas de capital 

pertencentes aos executados Jussara Drambos Brunca, Nivaldo Martinho 

Brunca e B C Restaurante e Marmitaria Ltda ME, no prazo de 05 (cinco), 

encaminhando-se os documentos necessários

II – Diante da retificação do polo ativo da demanda, defiro o pedido de 

consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização de bens 

dos executados:

- B C Restaurante e Marmitaria Ltda ME, CNPJ 04.467.391/0001-00;

- Cristina Dambros Cassin, CPF 432.650.731-49;

- Jussara Drambos Brunca, CPF 344.607.991-20;

- Nivaldo Martinho Brunca, CPF 009.793.708-84.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

da consulta no Sistema da Delegacia da Receita Federal, bem ainda, 

promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 136543 Nr: 21145-07.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO DE OLIVEIRA FLORENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT

 Vistos etc.Chamo o feito à ordem.Inúmeros equívocos foram cometidos no 

decorrer desta demanda, como passo a narrar. (...) O requerente pleiteou 

pela conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, fls. 

152/159.Em seguida, foi designada audiência de conciliação, que foi 

realizada e com resultado negativo, ausente o requerido, fls. 162.Foi 

proferida sentença às fls. 164/167, acolhendo o pedido da parte autora, 

julgando procedente o pedido, determinando a expedição de mandado 

para que o requerido entregasse o bem descrito na inicial em 24 horas ou 

o seu equivalente em dinheiro, e deferindo a conversão da ação em 

depósito.Em certidão de fls. 171 consta o trânsito em julgado da 

sentença.O requerente pretendeu a citação por edital do requerido diante 

da conversão da ação em depósito, fls. 183/186. O que foi deferido às fls. 

187.Em decisão de fls. 191 foi revogada a decisão de fls. 187, pois revel o 

requerido, não havendo que ser intimado a dar ciência da sentença, 

intimando o exequente a cumprir com o contido no artigo 475-B do 

CPC/73.Processando-se o cumprimento de sentença.Pelos inúmeros erros 

cometidos nesta demanda, cometidos pelo Judiciário, constato que foi 

causado enorme prejuízo para ambas as partes.Desta feita, torno sem 

efeito a certidão de trânsito em julgado às fls. 171 e 192, REVOGO a 

decisão de fls. 191, pois totalmente equivocada, bem como declaro nulos 

todos os atos praticados nestes autos posteriormente à mesma.Logo, a 

partir da publicação desta decisão, RESTITUO o prazo para ambas as 

partes, para que possam se manifestar acerca da sentença proferida às 

fls. 164/167.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 749518 Nr: 901-42.2012.811.0041

 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: EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de vistas ao requerido de fls. 131/164, pelo prazo legal, 

mediante carga, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 707188 Nr: 915-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ ALBANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DE PASSOS CRAVEIRO 

FILHO - OAB:15190/GO, IAN MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - 

OAB:19.595, JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - OAB:OAB/PE 21.415, JOSE 

MARTINS - OAB:84.314/SP, MÁRCIO F. ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15.329/MT

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 221/222, pois pretende a modificação da 

decisão de fls. 212, decisão esta que passou irrecorrida.

II – Defiro o pedido de fls. 215/220 apenas no que tange aos veículos 

localizados junto ao sistema Renajud, para tanto, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção dos veículos constantes às fls. 198 e 200. 

Mandado este a ser cumprido nos endereços indicados na exordial, 

intimando os executados.

Assim, intime-se o exequente para efetuar o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça ou informar que fornecerá os meios ao mesmo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para a devida expedição e cumprimento de 

mandado.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 209404 Nr: 20075-81.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE DE PAULA AZEVEDO, CLEIDE DE 

PAULA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, WILSON SANCHES MARCONI - 

OAB:85657/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta 

por Banco Bradesco S/A em face de Cleide de Paula Azevedo (pessoa 

jurídica) e Cleide de Paula Azevedo (pessoa física).

A ação foi distribuída em 29/03/2005 e a decisão inicial proferida em 

31/03/2005.

Devidamente intimados para o pagamento do debito às fls. 24/25, os 

executados não pagaram dívida e nem ofereceram bens a penhora.

Realizadas pesquisas via sistemas BancenJud, estas restaram negativas, 

consoante fls. 59/61 e 80/83.

Diante da manifestação do exequente às fls. 118, informando o interesse 

na emissão da certidão de crédito e consequente extinção da ação, com 

fulcro no Provimento nº 84/2014 – CGJ/MT, que determina a extinção do 

processo por sentença.

Em face do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo EXECUTIVO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do 

CPC/2015 e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, devendo 

incidir todas as orientações alí previstas.

Consigno que a parte exequente poderá requerer a retomada da 

execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de 

Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de propriedade dos 

devedores/executados, devendo indicar com precisão e objetividade, a 

providência apta ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão.

 Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.

Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo 

dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor 

até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, 

p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).

Proceda-se baixa da restrição junto ao sistema Renajud, do veículo 

encontrado às fls. 88.

P. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1098937 Nr: 10169-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CORREA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, UBIRAJARA 

GALVÃO DE OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 Vistos etc.I – O embargante/requerido apresentou às fls. 76 EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO da decisão proferida junto às fls. 75, pleiteando o 

acolhimento destes para sanar contradição em seu entendimento, 

afastando do item III da referida decisão judicial embargada, a palavra 

remoção, por restar incompatível com a restrição veicular de transferência 

do veículo localizado via sistema Renajud às fls. 68.Atendendo ao 

comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão.É o 

Relatório.Fundamento e Decido.(...).O pedido do embargante não merece 

prosperar. Não vislumbro nas decisões nenhuma contradição, 

obscuridade ou omissão a ser sanada através dos embargos.Ademais, 

consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos necessários, 

e ainda questionados pelo embargante, sendo esta extremamente clara em 

sua totalidade, assim não pairam dúvidas de qualquer trecho seu 

conteúdo.O douto Magistrado promoveu por ora a restrição de 

transferência do veículo via sistema Renajud, impossibilitando a alteração 

da propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito até a sua localização, 

o que pretende a parte autora é a penhora, avaliação e remoção do bem 

localizado pelo referido sistema Renajud às fls. 68.O que objetiva o Banco 

embargante, por meio dos presentes embargos é a reapreciação dos 

autos, conforme fundamento da decisão, tratando-se de matéria já 

abordada e esgotada na decisão guerreada, o que é processualmente 

impossível, visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, 

que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, o que só será possível 

através do recurso cabível.Isto posto recebo os Embargos de Declaração 

e REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos 

da decisão.II – Intime-se o exequente e seu patrono via imprensa, 

manifestar acerca da petição acostada às fls. 81/94, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.Após, certifique o 

necessário e retornem os autos conclusos.Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 896732 Nr: 27443-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CORREIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO 

- OAB:OAB/MT 14992-A, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18.071-A/MT

 Vistos etc.

Às fls. 51 pleiteia o Banco requerido a extinção da ação por firmarem as 

partes acordo extrajudicial para quitação do contrato, por ter a ação 

perdido seu objeto. Assim sendo, intime-se a requerente para se 

manifestar acerca do referido pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 810507 Nr: 16997-98.2013.811.0041

 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): SERANTE & TURRA LTDA - ME, GABRIEL 

TURRA SERANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado às fls. 83.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intimem-se os executados, para pagamento do débito, na forma 

indicada no artigo 513, §2º, II do Código de Processo Civil, nos termos do 

artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

IV – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812103 Nr: 18596-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIQUEIRA E CASTRO ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS E CIA LTDA ME, LILIAN GRACIELE 

DOS SANTOS MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA P. FERNANDES - 
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OAB:18786, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21705-B/MT

 Vistos etc.

Em razão da divergência do débito exequendo, com apresentação de 

impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 273/274, bem como da 

manifestação quanto à impugnação às fls. 277/280, remetam-se os autos 

à contadora judicial para cálculo do débito, nos termos da sentença de fls. 

222/225 e acórdão de fls. 258/259.

Vindo o cálculo, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1166764 Nr: 38707-72.2016.811.0041

 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): NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA, NIVALDO 

SANCHES SANTIAGO, PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Tendo em vista os AR’s devidamente assinados às fls. 51/53, certifique 

a Secretaria acerca do decurso de prazo da intimação dos executados 

para o cumprimento de sentença.

II - A fim de que o Juízo possa analisar o pedido de penhora online às fls. 

69/73, intime-se o exequente para trazer aos autos o valor do débito 

atualizado quanto às verbas honorárias, em conformidade com a sentença 

à fl. 33 e a decisão à fl. 47, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem os autos em conclusão.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1160487 Nr: 36139-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CÉSAR LIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de justiça de fl. 36, o cumprimento 

da medida liminar, consoante o auto de busca apreensão junto à fl. 35, 

bem como as consultas de endereços realizadas junto aos sistemas 

Infojud e Bacenjud, defiro o pedido de fls. 66/67.

Cite-se o requerido por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 827269 Nr: 33152-79.2013.811.0041

 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: AQUINO MACHADO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

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

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Vistos etc.

Converto o julgamento em diligência, assim, intimem-se as partes para que 

tragam aos autos notícias quanto ao andamento e as decisões proferidas 

nos autos do processo n. 0052057-92.2012.811.0001, que tramitou 

perante o Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, tendo em vista que o 

recurso interposto em face da Sentença proferida nos mencionados 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, para verificação da alegada 

litispendência/coisa julgada.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 864724 Nr: 5406-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RIZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, de consequência, 

declaro extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 871933 Nr: 11012-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR MENDONÇA DE SOUSA, ROSIMAR 

MENDONÇA DE SOUZA, RONALDO MENDONÇA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial devidamente 

sentenciada e extinta, reconhecendo-se a ocorrência de prescrição, 

conforme certidão de trânsito em julgado de fl. 123.

II – Defiro o pedido de fl. 122. Desentranhe-se o título executivo de fls. 

10/19 que instruiu a inicial, entregando-o ao requerente, mediante recibo, 

substituindo-o por fotocópia.

III – Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 345690 Nr: 15651-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETA ROSA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C.N. RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial.

A ação foi distribuída em 08/07/2008 e a decisão inicial proferida em 

22/07/2008.

Devidamente intimada para o pagamento do debito às fls. 22, a executada 

não pagou dívida e nem ofereceu bens a penhora.

Diante da manifestação do exequente às fls. 82, informando o interesse 

na emissão da certidão de crédito e consequente extinção da ação, com 

fulcro no Provimento nº 84/2014 – CGJ/MT, que determina a extinção do 

processo por sentença.

Em face do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo EXECUTIVO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do 

CPC/2015 e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, devendo 

incidir todas as orientações alí previstas.

Consigno que a parte exequente poderá requerer a retomada da 

execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de 

Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de propriedade dos 

devedores/executados, devendo indicar com precisão e objetividade, a 

providência apta ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão.

 Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.

Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo 

dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor 

até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, 

p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).

Proceda-se baixa da restrição junto ao sistema Renajud, do veículo 

encontrado às fls. 35.

P. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760365 Nr: 12722-43.2012.811.0041

 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): V. L. ALMEIDA, VILANY LIMEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:, PATRÍCIA DA CRUZ MENDONÇA DA LUZ - 

OAB:24398/O

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Monitória convertida em Ação de 

Execução em fase de cumprimento de sentença ajuizada (...)Sentença 

proferida às fls. 46, convertendo o mandado inicial em mandado executivo. 

Trânsito em julgado às fls. 54.Iniciada a fase de cumprimento de sentença 

às fls. 55, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil.As 

executadas comparecem espontaneamente aos autos apresentando 

embargos à execução c/c pedido de efeito suspensivo, alegando 

incompetência do juízo em razão da cláusula de foro de eleição do 

contrato firmado entre as partes e anulação do título por não se encontrar 

revestido das prerrogativas exigidas pela legislação, pois eivados de 

vícios.Em decisão proferida às fls. 81, o Juízo recebeu o petição das 

executadas como “impugnação ao cumprimento de sentença”, intimando o 

exequente para manifestar-se. Manifestação do exequente às fls. 84/95, 

rebatendo os argumentos das executadas, alegando que não há qualquer 

irregularidade na interposição da presente ação na Comarca de 

Cuiabá-MT, visto que são comarcas são contíguas, não devendo assim em 

se falar em incompetência deste juízo.Manifestação das executadas às 

fls. 98/107, pugnando pela remessa dos autos para a Comarca de Várzea 

Grande-MT.É o relatório.Fundamento e Decido.A jurisprudência dominante 

no STJ é no sentido de que o foro para a propositura da ação é o do lugar 

do pagamento do título, podendo ainda o Exequente optar pelo foro de 

eleição ou pelo foro do domicílio do Executado.(...)Compulsando os autos 

verifico que o contrato dispõe que foro de eleição (fls. 11/12, item 16) é do 

domicilio das financiadas, ou seja, a Comarca de Várzea Grande-MT.Neste 

caso, a remessa destes autos a Comarca de Várzea Grande/MT é medida 

que se impõe.Ante o exposto, declino a competência do processamento 

da causa para uma das Varas Bancárias da Comarca de Várzea 

Grande-MT, para onde determino sejam os autos remetidos, após a baixa 

e anotações de praxe.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 825312 Nr: 31326-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT SICRED SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBNEY CANO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 78/79, juntou a 

publicação do edital de citação do requerido Rubney Cano de Brito.

Extrai-se da certidão de fl. 80 que, embora citado por edital, o requerido 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 80 que informa que o requerido 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 784739 Nr: 38558-18.2012.811.0041

 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: DELZA PEDROSA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24.197-A

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência:1. 

Pela licitude, neste caso, mantenho a capitalização mensal de juros, pois 

expressamente pactuada (item 13, fls. 21);2. Mantenho a contratação da 

Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade;3. Declaro a nulidade da 

cobrança das tarifas de serviços de terceiros no valor de R$ 3.382,96 

(três mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) e de 

registro de contrato no valor de R$ 217,27 (duzentos e dezessete reais e 

vinte e sete centavos), em vista da abusividade destas, devendo as 

referidas taxas serem restituídas à requerente, na forma simples, 

acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, 

ou seja, 25/01/2011 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação;4. 

Determino a exclusão da comissão de permanência, e instituo como 

penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC;5. 

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a 

favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.Considerando 

que a requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos, condeno o 

Banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa atualizado.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 157998 Nr: 10736-35.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT METAL PRODUTOS SIDERÚRGICOS 

LTDA, WAGNER FLORÊNCIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SAENZ SURITA 

JUNIOR - OAB:7302-A

 Vistos etc.

I - Defiro o pedido de fl. 195. Expeça-se mandado de penhora e avaliação 

do veículo localizado junto ao Sistema Renajud de fl. 190, a ser cumprido 

no endereço indicado à fl. 04, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC.

II - Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 72870 Nr: 3696-80.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDENI MEDRADO, JULIO CESAR 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5.171/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 147 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59306 Nr: 873-02.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁRIO DONEGA CALLORI, LAÍSA 

MARÍLIA SIQUEIRA CALLORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO, OAB/MT 9.012 a regularizar sua representação processual 

em relação à executada Laíse Marília Siqueira Callori, ante a ausência de 

procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777141 Nr: 30486-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAMBAIA DISTRIBUIDORA DE CARNES 

LTDA - EPP, LEONARDO DE JESUS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR 

- OAB:8125 MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761048 Nr: 13455-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SCHWANCK JUSTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

O executado comparece às fls. 65/66, informando o pagamento do valor 

remanescente da condenação.

A parte exequente concorda com os valores depositados e pleiteia pela 

expedição de alvará às fls. 68.

 Diante disso, expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados na Conta Única, em favor da Defensoria Pública, consoante 

dados informados às fls. 68.

Ante o pagamento da integral da condenação, julgo e declaro extinto o 

processo em fase de cumprimento de sentença, na forma da previsão 

contida no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Após, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 732771 Nr: 28975-43.2011.811.0041

 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): ALBERTO DA ROCHA, MAURO APARECIDO 

FACHOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA TAYSE KUHNEN SULAS 

- OAB:8.658/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos etc.

I – Diante da manifestação do exequente às fls. 141, proceda-se baixa da 

restrição existente nos prontuários dos veículos localizados via sistema 

Renajud, descritos às fls. 102 e 103.

II – Antes de analisar o pedido de expedição de certidão de crédito, 

intime-se o exequente para trazer aos autos o valor do débito atualizado, 

tendo em vista que a última atualização ocorreu em agosto/2017, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de fls. 141.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381521 Nr: 16869-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAN CARLOS BRANDESPIN ROLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos sua devida publicação, 

cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob pena de 

desconsideração da realização do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851083 Nr: 54074-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA LUCIANA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, compareça na Secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos sua devida publicação, 

cumprindo as determinações contidas no art.257, II do NCPC sob pena de 

desconsideração da realização do feito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000168-78.2020.8.11.0041

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:

LUCAS BRITO CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000168-78.2020.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Lucas Brito Cardoso, no entanto, requereu ao Id 28137529, desistência do 

feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, 

com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas 

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, 10 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: 1000406-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO DANILO ZARK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000406-97.2020.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de Ação 

Busca e Apreensão promovida por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda, em face de Glauco Danilo Zark. Compareceu a parte 

autora junto ao Id 28135025, requerendo pela desistência do feito, 

informando que as partes transigiram extrajudicialmente, diante do 

pagamento das parcelas em atraso do contrato, objeto do litígio. Em 

consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de 

oficiar ao DETRAN e aos demais órgãos de proteção ao crédito, tendo em 

vista não haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando o 

apontamento da referida ação em seu cadastro (SERASA) nem a inclusão 

de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). No tocante ao pedido de 

baixa do gravame do veículo de Id 28135025, 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. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 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

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001194-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RELUMAT CONSTRUCOES LTDA. - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PASCOAL SANTULLO NETO OAB - MT12887-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL ARRUDA SOUFEN OAB - SP332501 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1001194-19.2017.8.11.0041. 

Vistos etc. Diante da justificativa apresentada pelo representante legal da 

empresa requerida (id. 28883764), defiro o pedido e redesigno a audiencia 

de conciliação para o dia 05/03/2020, às 15h30min. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010007-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTORIO GALLI FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIS GOULART DE LIMA OAB - SC29446 (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY OAB - MT3145-O (ADVOGADO(A))

MOISES SAMPAIO GOMES OAB - DF40317 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1010007-35.2017.8.11.0041. 

Vistos etc. Junte-se o resultado da penhora de ativos financeiros e 

veículos, via Bacenjud e Renajud. Intime-se o requerido, por seu patrono, 

sobre a penhora dos veículos. Considerando que a quantia encontrada 

nas contas bancarias do requerido é ínfima, inferior ao percentual de 1,5% 

do débito, procedi ao desbloqueio. Expeça-se mandado para penhora e 

avaliação de bens do requerido, suficientes para a quitação do débito. Às 

providências. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Celia Regina Vidotti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1038547-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR (AUTOR(A))

ELDA MARIZA VALIM FIM (AUTOR(A))

ROBERTO VAZ DA COSTA (AUTOR(A))

NEURE REJANE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

WALDIR JULIO TEIS (REU)

VALTER ALBANO DA SILVA (REU)

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA (REU)

JOSE CARLOS NOVELLI (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Certidão de Impulsionamento 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 o autor para, manifestar-se no feito, (acerca das diligências 

negativas), no prazo de legal. Cuiabá - MT, 10 de fevereiro de 2020. 

(Assinado eletronicamente) Sirlene Rodrigues Machado Gimenez 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004720-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVANILDES CACILDA GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI OAB - MT10178/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1004720-86.2020.8.11.0041 REQUERENTE: AVANILDES 

CACILDA GOMES RIBEIRO REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO E Vistos. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança 

ajuizada por Avanildes Cacilda Gomes Ribeiro em face do Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso. Com a petição inicial, foram juntados diversos 

documentos e os autos vieram automaticamente conclusos para análise. É 

o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora 

a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a demanda foi equivocadamente 

distribuída a esta Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular. Pois bem. Desde já, anoto que o arquivamento da presente ação é 

medida que se impõe. Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição 

para cadastramento do feito é das próprias partes, através de seus 

patronos, sendo que o correto preenchimento dos dados, classes e 

assuntos processuais é essencial para a distribuição da ação ao juízo 

competente. Com efeito, dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril 

de 2018, a qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª 

e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 

26: “Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da classe 

processual, o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo 

Sistema PJe, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos 

com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça.” Da mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 

40: “Art. 40. A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita 

diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem 

necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, 

situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante 

recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda 

do peticionante.” Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do 

seu respectivo advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato 

de cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do feito 

neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o fenômeno 

da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter proposto nova 

demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude [nova 

propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato de que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo se redistribuídos posteriormente, os feitos 

incorretamente distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em 

razão da ausência de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da 

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente 

para conhecer, processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante 

dos fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de 

mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO 

a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente 

ação e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autor o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

10 de Fevereiro de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005106-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HENDRIX CORTEZ DA SILVA OAB - 706.446.161-72 (REPRESENTANTE)

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

secretaria municipal de educação (REQUERIDO)

prefeitura municipal de cuiabá (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1005106-19.2020.8.11.0041 REPRESENTANTE: HENDRIX 

CORTEZ DA SILVA REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO W Vistos. Trata-se de Ação de 

Nulidade de Ato Administrativo c/c Antecipação de Tutela ajuizada por 

Hendrix Cortez da Silva em face de Prefeitura de Cuiabá. Com a petição 

inicial, foram juntados diversos documentos e os autos vieram 

automaticamente conclusos para análise. É o relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial 

tenha sido endereçada ao Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta 

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde 

já, anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se impõe. 

Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do 

feito é das próprias partes, através de seus patronos, sendo que o 

correto preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é 

essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, 

dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 
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cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do feito 

neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o fenômeno 

da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter proposto nova 

demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude [nova 

propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato de que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo se redistribuídos posteriormente, os feitos 

incorretamente distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em 

razão da ausência de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da 

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente 

para conhecer, processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante 

dos fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de 

mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO 

a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente 

ação e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autor o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Cuiabá, 10 de Fevereiro de 2020. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1004250-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1004250-55.2020.8.11.0041 AUTOR(A): MARCELO EDUARDO 

BUSSIKI RONDON REU: SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA 

DO MUNICIPIO DE CUIABÁ AT Vistos. Trata-se de Ação Popular ajuizada 

por Marcelo Eduardo Bussiki Rondon em face do Secretário Municipal de 

Mobilidade Urbana de Cuiabá – Antenor de Figueiredo Neto, em razão 

exigência de realização da vistoria anual prevista na Lei Municipal n.º 

6.376/19. Na peça inaugural, sustenta a parte autora que a Secretaria de 

Mobilidade Urbana de Cuiabá – SEMOB, começou recentemente a fazer 

exigência da vistoria prevista na Lei Municipal n.º 6.376/19, que dispõe 

acerca da regulamentação do transporte remunerado privado individual de 

passageiros no Município de Cuiabá. Aduz que a referida exigência é 

ilegal, uma vez que contraria a Lei Federal n.º 13.540/18, norma essa que 

regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros. 

Relata que a Lei Federal n.º 12.587/12, que institui as Diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana , nos arts. 11-A e 11-B, dispositivos esses 

acrescentados pela lei supracita, qual seja, Lei n.º 23.540/18, não previu, 

tampouco exigiu, a obrigatoriedade da realização de vistoria anual para o 

exercício da atividade de transporte remunerado privado individual de 

passageiros. Sustenta que a exigência da Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana de realização de vistoria anual nos veículos de 

atividade de transporte remunerado privado individual de passageiros é 

ilegal e consequentemente inconstitucional, pois exorbita seu poder de 

regulamentação criando obrigações e requisitos não previstos na 

legislação federal. Diz, ainda, que quando se trata de regulamentação de 

assuntos relacionado a trânsito e transporte somente a legislação federal 

e normas do CONTRAN podem criar regras, requisitos e proibições para 

circulação de veículo, cabendo ao município legislar apenas de forma 

suplementar. Ao final, sustentando estarem presentes os requisitos do 

“fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, requer seja concedida a tutela 

liminar para que a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá se 

abstenha de exigir dos motoristas de aplicativos a realização da vistoria 

prevista no art. 11, inciso II, “alínea c”, da Lei Municipal n.º 6376/19 ,e por 

corolário, se abstenham também de aplicar sanção em decorrência do não 

atendimento de tal exigência” (Id. nº 28737857, Pág. 19). É o relato do 

necessário. DECIDO. De pronto, anoto que a petição inicial não comporta 

recebimento, posto que a ação popular não é o meio adequado para a 

condenação de ente público em obrigação de fazer/não fazer. A ação 

popular foi delineada no artigo 1º da Lei nº 4.717/1965, que preceitua: Art. 

1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a 

declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito 

Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de 

sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de 

sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados 

ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de 

instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público 

haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do 

patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da 

União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer 

pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos”. A 

Constituição Federal ampliou o objeto da ação popular, pois o inciso LXXIII 

do art. 5º prevê a possibilidade de ajuizá-la com o fito de “anular ato lesivo 

ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural”. Ou seja, a ação popular tem por escopo desconstituir ou invalidar 

ato administrativo lesivo a um desses interesses tutelados, devendo a 

pretensão do autor popular ser passível de subsunção numa das 

hipóteses previstas na Lei nº 4.717/65 (arts. 2º, 3º e 4º) ou na 

Constituição Federal (art. 5º, inciso LXXIII). A propósito, calha invocar a 

abalizada doutrina de Rodolfo de Camargo Mancuso, que assim dispõe: 

“Pelo que já se desenvolveu anteriormente, pode-se afirmar que na ação 

popular o pedido imediato é de natureza desconstitutiva-condenatória, ao 

passo que o pedido mediato será, precipuamente, a insubsistência do ato 

lesivo a estes interesses difusos: a) patrimônio público, (...); b) meio 

ambiente, no sentido atual desse conceito; c) moralidade administrativa, 

(...); d) Estado ou sociedade civil enquanto consumidores, (...)” [1]. 

Destarte, não há que se falar em cabimento de ação popular para veicular 

tão somente pretensão condenatória [obrigação de não fazer], pois a 

própria finalidade de proteção aos interesses difusos tutelados impõe à 

desconstituição do ato administrativo, lesivo àqueles interesses. No caso 

em apreço, no entanto, a parte autora almeja “ no mérito a confirmação 

dos pedidos formulados liminarmente em tutela de urgência, ou seja, para 

que a Secretaria de Mobilidade Urbana se abstenha em definitivo de exigir 

dos motoristas de aplicativos a obrigatoriedade da realização de vistoria 

prevista no art.11, II, “c” da Lei Municipal de nº 6.376/19, posto que, 

exorbitou seu poder regulamentar passando a fazer exigência não 

prevista na legislação federal o que é ilegal e consequentemente 

inconstitucional e, por corolário, para abster -se de aplicar sanção em 

decorrência do não atendimento de tal exigência” (original sem negrito, Id. 

nº 28737857 - Pág. 20). De mesma forma, nos pedidos de tutela de 

urgência, almeja também a constituição de obrigação de não fazer [e não a 

invalidação de ato administrativo ofensivo à legalidade ou à moralidade], 

haja vista que pretende seja exarada ordem judicial para que a Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá se abstenha de exigir dos 

motoristas de aplicativos a realização da vistoria prevista no art. 11, inciso 

II, “alínea c”, da Lei Municipal n.º 6376/19 É evidente, pois, que a pretensão 

da parte autora ostenta cunho meramente condenatório (obrigação de não 

fazer), com vistas à cessação da obrigação de realização de vistorias. 

Portanto, na casuística presente, o pedido final se reveste em uma 

obrigação de não fazer, o que não é admitido em sede de ação popular, 
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pois nesta deve o autor expressamente buscar a nulidade ou anulabilidade 

de um ato administrativo lesivo aos interesses tutelados por esse tipo de 

demanda. Por conseguinte, o pedido não encontra amparo em nenhuma 

das hipóteses de manejo da ação popular, as quais, consoante já exposto, 

pressupõem a prática de ato nulo ou anulável, do qual resulte 

necessariamente lesão ao patrimônio público ou aos demais interesses 

tutelados. Dessa maneira, demonstrada a utilização do instrumento 

processual inadequado para a pretensão almejada, a parte autora carece 

de interesse de agir, na modalidade adequação, autorizando o 

indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso III, CPC) e a extinção do 

feito sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e VI, CPC). Nesse norte, 

cabe destacar os julgados a seguir, in verbis: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO 

POPULAR. INÉPCIA DA INICIAL. 1. O cidadão, autor da ação popular, há de 

fundamentar o seu pedido em causa jurídica expressa determinante de 

nulidade ou de anulabilidade do ato administrativo. 2. É inepta, 

consequentemente, a petição inicial que não apresenta razão alguma 

determinante da pretensa nulidade e anulabilidade, nem formula pedido 

nesse sentido. 3. Parecer do Ministério Público em primeiro grau que opina, 

em razões bem fundamentadas, pelo reconhecimento da inépcia. 4. 

Acórdão que entende ter implicitamente sido formulado pedido de nulidade. 

Obrigatoriedade de pedido explícito. 5. Recurso provido para, 

restabelecendo a sentença de primeiro grau, julgar extinto o processo sem 

julgamento de mérito.” (STJ, REsp 740.803/DF, Rel. Ministro JOSÉ 

DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 

297). “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. 

REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição 

Federal/88, "qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 

que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 

Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovado má-fé, 

isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência ". No mesmo sentido 

estão as disposições da Lei nº 4.717/65, que regulamentam a ação 

popular. 2. No caso dos autos, o autor objetiva, pela via da ação popular, 

condenar a ré na obrigação de não fazer. interromper as obras da FIOL. 

Ferrovia de Integração Oeste Leste, no trecho KM 1.034-840, bem como 

de fazer. construir uma passagem adequada e segura para uso dos 

moradores locais. 3. O pedido de substituição da localização da passagem 

prevista pela VALEC, por aquela que os autores entendem mais 

adequada, não indica como causa de pedir algum ato lesivo ao patrimônio 

público, seja este de valor econômico, artístico, estético, histórico ou 

turístico. 4. Constatada, de plano, inexistência de prejuízo ao patrimônio 

público ou lesividade à moralidade administrativa, apta a anular o ato, por 

meio de ação popular, afigura-se correto o indeferimento da inicial. 5. 

Remessa necessária não provida.” (TRF 1ª R.;  RN 

0001988-33.2015.4.01.3309; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Kassio Marques; 

DJF1 24/01/2018). “REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. CEMITÉRIO 

MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE 

DE CONTAMINAÇÃO DO AQUÍFERO FREÁTICO. AÇÃO COM CUNHO 

OBRIGATÓRIO E INDENIZATÓRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA RATIFICADA. O 

objeto da ação popular é a anulação, ou a declaração de nulidade, de atos 

lesivos ao patrimônio público, tal como prevê o artigo 1º da Lei nº 

4.717/1965, inexistindo nesta via processual a possibilidade de efetivar 

uma condenação em obrigação de fazer, posto tratar-se de medida a ser 

perseguida mediante a Ação Civil Pública. Se a pretensão manifestada na 

seara da Ação Popular corresponder a uma obrigação de fazer, patente 

se mostra a inadequação da via eleita e, pois, escorreita a sentença que, 

a esse fundamento, extingue o feito, sem a resolução do mérito”. (TJMT; 

RNec 141446/2017; Alto Garças; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg. 09/12/2019; 

DJMT 18/12/2019; Pág. 100) Ressalto que, por se tratar de matéria de 

ordem pública, a falta de interesse processual pode ser reconhecida de 

ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o 

trânsito em julgado nos termos o § 3º do art. 485 do Código de Processo 

Civil. Friso, ainda, que as duas modalidades de interesse processual – 

adequação e necessidade – devem estar presentes, sendo que à falta de 

qualquer delas, a parte torna-se carecedora do direito de agir, dando lugar 

ao indeferimento da petição inicial e/ou a consequente extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Sobre o interesse de agir, Alexandre 

Freitas Câmara, em sua obra “O Novo Processo Civil Brasileiro”, afirma: “A 

aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois 

elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de 

“interesse-necessidade”) e adequação da via processual (ou 

“interesse-adequação”). Haverá interesse-necessidade quando a 

realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar 

independentemente do processo. (...) Além disso, impõe-se o uso de via 

processual adequada para a produção do resultado postulado. Assim, por 

exemplo, aquele que não dispõe de título executivo não tem interesse em 

demandar a execução forçada de seu crédito, pois não é esta a via 

processual adequada para aqueles que não apresentem um título hábil a 

servir de base à execução (arts. 783 e 803, I)[2].” Nesse diapasão, 

especificamente na ação popular, sendo o provimento buscado do tipo 

desconstitutivo-condenatório (art. 11, Lei nº 4.717/65), somente haverá 

interesse de agir quando o autor tiver narrado a ocorrência de ato do qual 

decorra uma lesão [já consumada ou em iminente risco de consumação] a 

um dos interesses suscetíveis de tutela por esse tipo de ação, o que não 

se verifica na hipótese dos autos. Dessa forma, uma vez ausente o 

interesse de agir, no binômio necessidade/adequação da via processual 

eleita, em face da situação de fato e pedidos apresentados, o 

indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. Por fim, ressalto 

que, in casu, não há que se falar em decisão surpresa ou ofensa ao 

inscrito nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, porquanto o 

indeferimento de plano da inicial, ante a manifesta inidoneidade da ação 

proposta ao escopo visado, revela a inutilidade do contraditório no caso 

concreto. Nesse sentido, aliás, transcrevo a seguir o julgado da lavra do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL – 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO/ALVARÁ JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE 

PASSAPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE TÍTULO DE ELEITOR – 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INÉPCIA DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO – 

OFENSA AO ART. 10, DO NCPC – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA - 

INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 5º da Lei 

nº. 1.060/50, enfatiza que o julgador somente deve indeferir o pedido de 

justiça gratuita se tiver fundadas razões, sob pena de afronta ao art. 5º, 

XXXV, da CF/88. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 10, exige 

que o juiz, antes de decidir o processo (entendendo-se aí o 

INDEFERIMENTO da INICIAL), deverá sempre ouvir as partes. Contudo, 

esse dispositivo, que homenageia o princípio do contraditório e evita aquilo 

que está se chamando de “julgamento SURPRESA”, incide apenas nas 

hipóteses em que o contraditório esteja formado, ou seja, pressupõe que a 

petição INICIAL esteja em ordem e que o réu já tenha sido citado. Se o juiz 

não mandou citar o réu e decidiu pelo INDEFERIMENTO da INICIAL, não 

pode estar violando o contraditório. É esse o caso dos autos. Recurso 

parcialmente provido apenas para conceder à apelante os benefícios da 

justiça gratuita.” (TJMT, N.U 0003499-32.2016.8.11.0007, Ap 144607/2016, 

DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). Com 

efeito, propiciar a aplicação do princípio da não surpresa no caso sub 

examinedaria azo a um contraditório inútil, daí porque descabe cogitar de 

nulidade da sentença por violação ao referido princípio. Pelo exposto, ante 

a inadequação da via eleita e da ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de 

Processo Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo 

estatuto processual. Por não vislumbrar a ocorrência de litigância de 

má-fé, deixo de condenar o autor popular ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme disciplina o art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a 

parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). 

Nos termos art. 19 da Lei n.º 4.717/65, esta sentença se sujeita ao 

reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e 

observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo. Registrada nesta data 

no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de Fevereiro de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Ação popular, 8ª ed. rev. atual. e ampl., São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 110. [2] CÂMARA, Alexandre 

Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti
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 Cod. Proc.: 755499 Nr: 7532-02.2012.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO, EMANOEL ROSA DE 

OLIVEIRA, HIDER JARA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL R. JUNIOR - 

OAB:9827 MT, ANDRÉ LUIZ PIETRO - OAB:7360-B, DEFENSORIA 

PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, INGRID DE SOUZA 

EICKHOFF - OAB:10.216/MT, RAFAEL CATISTE TENÓRIO - 

OAB:16.331/MT

 Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, conheço dos 

embargos para julgá-los improcedentes, permanecendo a decisão 

embargada como foi publicada.Reconhecido o caráter protelatório dos 

embargos de declaração, aplico aos embargantes André Luiz Preito e 

Emanoel Rosa de Oliveira à multa correspondente a 1% (um por cento) do 

valor atualizado da causa.Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004956-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ZAMBELLI DA SILVA OAB - RS56796 (ADVOGADO(A))

JULIANA DOS SANTOS PEREIRA OAB - 010.803.190-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (REQUERIDO)

Município de Cuiabá (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1004956-38.2020.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela 

Antecipada Ordinária para Reconhecimento de Atividade Especial e 

Concessão de Aposentadoria Especial, ajuizada por Juliana dos Santos 

Pereira, em desfavor do Municipio de Cuiabá. Analisando os autos, verifico 

que a presente ação foi distribuída equivocadamente para este Juízo, 

inclusive, a própria petição inicial está endereçada para a Vara da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. A Resolução TJ-MT/TP n.º 

03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, estabelece, em 

seus arts. 26 e 40, que a distribuição da petição inicial e o correto 

cadastramento do feito são de responsabilidade daquele que tem 

capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura da ação é 

obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento dos 

dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro dos 

assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º Previamente ao 

cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se certificar da 

inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a evitar a 

multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A distribuição da petição inicial 

no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, 

mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para 

guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando qualquer item do 

cadastro do processo é preenchido de forma equivocada, os autos são 

encaminhados pelo sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi 

indicado no endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, 

não caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, 

pois decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não 

se pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito
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