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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1451833 Nr: 1495-75.2020.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMTC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FERNANDES TURATTI - 

OAB:13755/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Oficio 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedi nesta data a digitalização dos autos 

Sistema Apolo código 1451833, nº ÚNICO 1495-75.2020.811.0041, o qual 

fora t ransladado para o processo Sistema CIA n º 

0705912-53.2020.811.0001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013524-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MORAES DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 

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

Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1301830 Nr: 8944-55.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELISE MEDRONHA SILVEIRA, CM Administração 

Judicial e Pericias Ltda – EPP

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

INFORMATICA LTDA, DIGITECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA SALEH - 

OAB:79931, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT

 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.: 1421859 Nr: 13794-21.2019.811.0041

 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: DOMINGOS SÁVIO GALVÃO, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP

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

MENDES - OAB:8361/MT, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12856/MT, 

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

DOMINGOS SÁVIO GALVÃO ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de GRÁFICA E EDITORA 

IMPRIMAT LTDA, com sua consequente inclusão do valor de R$ 8.500,00, 

no quadro geral de credores.

A recuperanda e o Administrador Judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls. 16 e 18).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 8.500,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000520-26.2019.5.23.0002.

Considerando que o habilitante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

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

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

ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 8.500,00.

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

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de DOMINGOS SÁVIO GALVÃO, no quadro 

de credores da recuperanda, no valor de R$ 8.500,00, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1447186 Nr: 186-19.2020.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LUCAS DE MENEZES 

SILVA - OAB:91792/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1448199 Nr: 595-92.2020.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DUARTE GAMARRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNAN TAKAYAMA SILVA - 

OAB:18301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes ao advogado para atuar junto ao presente 

feito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1010218 Nr: 27658-68.2015.811.0041

 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: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA KHAFIF DAYAN - 

OAB:131.646/SP

 Visto.

HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

DESISTÊNCIA formulado à fl. 167, declaro extinto o feito sem resolução do 

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

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

 Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1176409 Nr: 42603-26.2016.811.0041

 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: JONATHAN SIQUEIRA DE OLIVEIRA, BRUNO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 10 PARK LTDA

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

OAB:9.237/MT, WALDEMAR ALVES LOPES - OAB:OAB/MT 15.337-B

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

OAB:9.237/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 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.: 1315808 Nr: 12154-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRO BUENO DOS SANTOS NETO, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA 

SILVA BARROS - OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 65/66, 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.: 1215596 Nr: 10108-89.2017.811.0041

 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: AMANDA MARAN FILGUEIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

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

SILVA - OAB:6565, ZÉLIA LOPES MARAN - OAB:6372/MT

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

 Visto.

Sobre as alegações da parte autora (fls. 140/141), intime-se o 

administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1299347 Nr: 8280-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE LEÃO CAMARGO DE SIQUEIRA DOS 

SANTOS, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

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

SILVA - OAB:6565, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

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

 Visto.

PEDRO HENRIQUE LEÃO CAMARGO DE SIQUEIRA DOS SANTOS 

ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à 

falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 6.154,47, no quadro geral de credores.

Embora devidamente intimada, a falida permaneceu inerte, conforme 

certidão de fl.21.

O Administrador Judicial se manifesta pela inclusão do crédito do 

habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls. 23/25).

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (fls. 26/27).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 6.154,47, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0001244-60.2015.5.23.0005.

Considerando que o habilitante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como o Administrador Judicial não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a 

importância de R$ 2.202,51.

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

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de PEDRO HENRIQUE LEÃO CAMARGO DE 

SIQUEIRA DOS SANTOS, no quadro de credores da recuperanda, no valor 

de R$ 6.154,47, classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1335810 Nr: 16865-65.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCAFACIL - LOCADORA DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

MT, 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, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

LOCAFACIL – LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA 

CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

21.292,62, no quadro geral de credores.

A recuperanda se manifesta pela inclusão do crédito do habilitante (fls. 

60/62).

Parecer do Ministério Público não intervenção no feito (fls. 67/69).

O Administrador Judicial se manifesta pela inclusão do crédito do 

habilitante (fls. 77/80).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com CONTRATO 

DE LOCAÇÃO E RECIBOS (fls. 25/54), que reconheceu a existência de 

crédito no valor atualizado de R$ 21.292,62.

Considerando que o habilitante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

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

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

ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 21.292,62.

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

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de LOCAFACIL – LOCADORA DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, no quadro 

de credores da recuperanda, no valor de R$ 21.292,62, classificado como 

quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1341673 Nr: 18151-78.2018.811.0041

 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: TERCEIRO MILENIUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 

LTDA, JOACY CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

OAB:684-COREC, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT, MARINA 

VARJAO FORTES - OAB:17832/O

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

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

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

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

CARDOSO FILHO - OAB:5705, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7187

 Visto.

Intime-se o Administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

Após, 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.: 1341683 Nr: 18158-70.2018.811.0041

 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: 3J ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, JOSÉ 

CARLOS PAGANI DE LIMA, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

OAB:684-COREC, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT, MARINA 

VARJAO FORTES - OAB:17832/O

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

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

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

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

CARDOSO FILHO - OAB:5705, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7187

 Visto.

Intime-se o Administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

Após, 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.: 1341691 Nr: 18161-25.2018.811.0041

 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: M. A. DIAS & CIA LTDA - ME, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, 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

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1346243 Nr: 19009-12.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL, 

CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

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

OAB:3.897-E/MT, LAURA CRISTINA DE SOUZA MADUREIRO - 

OAB:10.353

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

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

OAB:7.187/MT
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 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.: 1357911 Nr: 20947-42.2018.811.0041

 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: A.W.G. COMÉRCIO E SERVIÇO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

 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.: 1359994 Nr: 21448-93.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA ESPORTE LTDA. (MASSA FALÍDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12708, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOÊMIA MARIA DE LACERDA 

SCHÜTZ - OAB:122124-A/SP

 Visto.

Determino venha à parte autora, no prazo de 15 dias, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes ao advogado para atuar junto ao presente 

feito, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1372187 Nr: 2484-18.2019.811.0041

 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: MARCELO ARAÚJO DE SOUZA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

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

OAB:OAB/MT 9229

 Visto.

Intime-se o Administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1413601 Nr: 11933-97.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO PINTO DE SOUZA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15.084 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gustavo oliveira galdino - 

OAB:25280, HOMERO LIMA NETO - OAB:23064/O, MARCO AURELIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta por NIVALDO PINTO DE 

SOUZA PONTES, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

GRÁFICA E EDITORA IMPRIMAT LTDA EPP, que, conforme autoriza o §5º, 

do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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

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

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1415543 Nr: 12384-25.2019.811.0041

 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: EBILLY ROCHA SOUZA COSTA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13-754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta por EBILLY ROCHA SOUZA 

COSTA, por dependência aos autos da recuperação judicial de AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que, conforme 

autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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

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

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 734811 Nr: 31130-19.2011.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A, SAMUEL FRANCO DALIA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - 

OAB:1.602/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, FRANCISCO DA SILVA NETO - OAB:54694, VERGINIA 

CHINELATO - OAB:24047, VERÔNICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:OAB-MT 7.950

 Visto.

I - Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

negou provimento ao recurso, conforme acordão de fls.157/161, 

mantendo incólume a sentença atacada, anote-se o retorno dos autos, 

dando ciência às partes.

II - Nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 820822 Nr: 27041-79.2013.811.0041

 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: CAFÉ TRES CORAÇÕES S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, DANIEL CIDRÃO FROTA - OAB:19.976/CE, 

MARCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB:23495, NELSON BRUNO VALENÇA - 

OAB:15.783 / CE

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

 Visto.

Concedo o prazo de 30 dias úteis para a juntada dos documentos, 

conforme requerido pela parte impugnante à fl. 63.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1012756 Nr: 28712-69.2015.811.0041

 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: ELETROCAL INDÚSTRIAL E COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT, 

VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Visto.

Anteriormente a análise do pedido de sucessão processual (fls. 197/207), 

determino, venha à parte autora, no prazo de 15 dias úteis, proceder à 

regularização da representação processual, mediante a juntada de 

mandato que outorgue poderes aos advogados mencionados na fl. 198-v, 

para atuarem junto ao presente feito, em nome da empresa Integração 

Representações Ltda.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1038607 Nr: 40889-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE COMINETTI PIRAN, CLAYTON DA COSTA 

MOTTA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, LUCAS DIAS DE CAMPOS - OAB:16929, ROBERTO 

DIAS DE CAMPOS FILHO - OAB:15556/MT, TOMÁS ROBERTO 

NOGUEIRA - OAB:4.464-A/MT

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

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Visto.

 Intime-se o Administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860076 Nr: 1800-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC COBRANÇAS LTDA-ME, AMC - ASSESSORIA E 

COBRANÇA LTDA, BANCO ITAU UNIBANCO S/A, ITAU UNIBANCO 

SEGUROS S.A, GARANTIA ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA-ME, 

GARANTIA LOCAÇÃO PARA FESTA E EVENTOS LTDA-ME, MARCO 

ANTONIO LORGA, BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A, BANCO DO 

BRASIL S/A, ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, 

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

MT, José Adolpho de Lima Avelino Vieira, WILLIAM CARMONA MAYA 

OAB/SP 257.198, C.C.LA.A. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT, GERALDO CHAMON 

JUNIOR - OAB:67.956, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JÚNIOR - 

OAB:20.366, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MARCO 

ANTONIO LORGA - OAB:13536, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA 

CUNHA - OAB:17508/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:SP-257198, 

WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação das empresas recuperandas para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052975 Nr: 47860-66.2015.811.0041

 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: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 10 RODOVIAS LTDA, POSTO 10 

DIAMANTINO LTDA

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

OAB:9.237/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT

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

OAB:14606/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

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

manifestar-se sobre o pleiteado pela parte autora (fls. 780/781), bem como 

sobre as alegações da recuperanda (fls.783).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967202 Nr: 7896-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PAVÃO TRANSPORTES - ME, 

LOPES E VIEIRA LTDA - PAVÃO TRANSPORTES LTDA

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

OAB:9229/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 

OAB/MT

 Procedo à intimação da administradora do Juízo para, em 5 dias úteis, 

manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073847 Nr: 57050-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MONFERNATTI FELITO-ME, NEIDE MONFERNATTI 

FELITO, FERNANDO COSTA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O, FERNANDO COSTA FERNANDES - OAB:, 

MARCOS AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

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

manifestar-se nos presentes autos sobre as alegações da parte requerida 

(fls. 249/252).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1400488 Nr: 9095-84.2019.811.0041

 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: MIRLENE EMILIO PEREIRA DALTRO MONTEIRO DA 

SILVA, CLAYTON DA COSTA MOTTA

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

LTDA

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

OAB:14.870/MT, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:OABMT/18.662

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

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

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

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 51, 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.: 1168475 Nr: 39513-10.2016.811.0041

 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: JOVENIL GARCIA DA CONCEIÇÃO, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, ÂNGULO 

ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:11.065-A

 Visto.

Defiro o pedido retro, e autorizo o desentranhamento da certidão de 

crédito conforme requerido à fl. 54, mediante recibo nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1206457 Nr: 6998-82.2017.811.0041

 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: MARCELINO DUARTE NETO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Visto.

HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

transação celebrada às fls. 61/65, e JULGO O PROCESSO, com resolução 

do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 487, III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil/2015.

As custas processuais e os honorários advocatícios serão suportados na 

forma pactuada.

Ante a renúncia do prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 Ciência ao Ministério Público e ao Administrador Judicial.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1223278 Nr: 12579-78.2017.811.0041

 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: EMERSON JOSÉ BATISTA SILVA, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA TAVARES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 60, 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.: 1002542 Nr: 24506-12.2015.811.0041

 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: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., 

CLAYTON DA COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

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

OAB:14.870/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

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

VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:18798/MT, GABRIELA BENINE SALÍCIO - 

OAB:18244/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18.806/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 Visto.

 Considerando que os embargos de declaração opostos pela requerida (fl. 
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109/113), visam obter efeitos infringentes, intime-se a parte autora e o 

administrador judicial, para manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1443468 Nr: 18676-26.2019.811.0041

 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: SIDINEI ELIAS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta SIDINEI ELIAS DOS 

SANTOS, por dependência aos autos da falência de COTTON KING LTDA, 

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

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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

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

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1407442 Nr: 10618-34.2019.811.0041

 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: JOSÉ LUIS MOREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:OAB/MT 7.063

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

OAB:OAB/MT 9229

 Visto.

JOSÉ LUIS MOREIRA DA SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à falência de COTTON KING LTDA, com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 12.867,54, no quadro geral de 

credores.

O Administrador Judicial e a falida se manifestam pela inclusão do crédito 

do habilitante (fls. 20/22).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 12.867,54, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0001329-17.2013.5.23.0005.

Considerando que o habilitante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

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

Judicial não se opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim 

de constar a importância de R$ 12.867,54.

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

Crédito e, em consequência, determino que o administrador judicial 

proceda à inclusão do crédito de JOSÉ LUIS MOREIRA DA SILVA, no 

quadro de credores da falida, no valor de R$ 12.867,54, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1352930 Nr: 20077-94.2018.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S.A, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & LARA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229/MT, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAY CAVALCANTE DE 

MIRANDA VASS - OAB:13349, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT, MICHELLE SANTOS MACHADO - OAB:13.023/MT

 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.: 1311415 Nr: 11234-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA 

S/A, MASSA FALIDA DE TRESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMARCIO NAVES - 

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

 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.: 1311417 Nr: 11236-13.2018.811.0041

 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: ADRIANO FRANCISCO SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAETANO LEITE - 

OAB:13.341, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, PEDRO 

MAURO ROMAN DE ARRUDA - OAB:10306-A/MT

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

OAB:OAB/MT 9229

 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.: 834612 Nr: 39927-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO, LEONARDO RODRIGUES MENDONÇA, BANCO DAYCOVAL 

S/A, BANCO SANTANDER S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO CATARATAS DO IGUAÇU - SICREDI, OSMAR ALVES DE 
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QUEIROZ, BANCO SAFRA, BANCO BRADESCO S.A., EVEREST 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, ALEXANDRO LERMEN, MOINHO 

IGUAÇU AGROINDUSTRIAL LTDA, TRESBOMM COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA, GUERINO FERRARIN, CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO CEMAT, AMARO CÉSAR 

CASTILHO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, C. VALE 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, 

SULINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISETORIAL, ANGONESE & CIA LTDA, I.RIEDI E CIA LTDA, SESI - 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO 

GROSSO, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO 

ITAÚ S/A, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB), 

MOSCHETTI S/A EMBALAGENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 

20.495-A, ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - OAB:OAB/PR 39.274, 

ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:22.640/A, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN - OAB:11.640, AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

ANDRE PIVETTA FERRARIN - OAB:10023, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CARLOS ARAUZ FILHO - OAB:27171, CARLOS DAVID 

ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132.306/SP, CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769/MT, CERINO LORENZETTI - OAB:39974, CHRISSY LEÃO 

GIACOMETTI - OAB:15.596/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, CLEVERTON CREMONESE DE SOUZA - 

OAB:OAB/PR39.599, DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, 

EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539, EDISON PAULO DOS 

SANTOS ROBERTS - OAB:5395, ELAINE PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:237070/SP, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9020, FERNANDO 

FREITAS FERNANDES - OAB:19171, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, GUILHERME CLIVATI BRANDT - 

OAB:OAB-PR 43.368, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - 

OAB:6780, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941/OABT-MS, 

IGNIS CARDOSO DOS SANTOS - OAB:12415/PR, IRINEU RODEVA 

JUNIOR - OAB:MT 5688-A, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - 

OAB:4037/MT, LASTHÊNIA DE FREITAS VARÃO - OAB:4.695, LAUDIO 

LUIZ SODER - OAB:33.371/PR, LISIANE DE FATIMA ZORZO - 

OAB:8114-B, MARCELO LOCATELLI - OAB:OAB/PR 37.816, MARCIO 

LUIZ BLAZIUS - OAB:31478, MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150/PR, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-B/MT, MICHAEL FELIPE 

CREMONESE DE SOUZA - OAB:OAB-PR 48.286, MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18094, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, 

MURILLO MACEDO LOBO - OAB:14615/GO, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937, RAFAEL COMAR ALENCAR - OAB:41585, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - 

OAB:OAB/MT 14.903-B, SANDRA KAFIF DAYAN - OAB:131646/SP, 

SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - OAB:10.416/MT, 

SERGIO ROBERTO JUCHEM - OAB:5269-RS, THIAGO VIZZOTO 

ROBERTS - OAB:13.079 OAB/MT, TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - 

OAB:194.583/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:OAB/MT 

3.150-A, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... 1.1) Em seguida, INTIMEM-SE A RECUPERANDA E O BANCO 

DAYCOVAL para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias úteis, 

sobre a petição a ser apresentada pelo auxiliar do Juízo.1.2) Após, 

voltem-me os autos IMEDIATAMENTE CONCLUSOS para, análise da 

manifestação do administrador judicial e das partes, bem como para 

determinação de remessa dos autos ao contador judicial para elaboração 

do cálculo.2) INTIME-SE A RECUPERANDA para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, manifestar sobre as alegações da credora C. VALE 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (fls. 7879/7880 – vol. 40). 2.1) Com a 

manifestação da recuperanda, INTIME-SE A CREDORA C. VALE 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis.3) CONCEDO À RECUPERANDA o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para apresentar os documentos indicados à fl. 8192, bem como 

manifestar sobre as alegações de descumprimento do plano apresentadas 

pela CAIXA ECONÔMICA DEFERAL. 4) INTIME-SE A RECUPERANDA para 

que em 05 (cinco) dias úteis apresente os documentos solicitados pelo 

administrador judicial às fls. 8392 e 8574.4.1) Com a manifestação da 

devedora, INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL para manifestação em 

igual prazo.5) Considerando que a presente Recuperação Judicial até 

então tramitava perante o gabinete II, que só passei a jurisdicionar nos 

processos do gabinete em abril de 2019, e que o feito conta atualmente 

com 44 volumes, o que demanda uma análise mais acurada de todo o 

processo, determino que, cumpridas que sejam as determinações supra, 

voltem-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819457 Nr: 25729-68.2013.811.0041

 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: TOCANTINS REFRIGERANTES S/A., ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - OAB:8406 

OAB/BA

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

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

manifestar-se no presente processo sobre o parecer do administrador 

judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775474 Nr: 28731-80.2012.811.0041

 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: FLÁVIO LUIZ SOUZA DE CARVALHO, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO MIRANDA - 

OAB:9.779 MT, ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - OAB:5.794/MT, 

VALERIA SOUZA FONTANA - OAB:14.580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 

OAB/MT

 Procedo à intimação da parte requerente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo sobre os termos do pleiteado pela 

parte requerida.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1223266 Nr: 12571-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA BENETI, SAMANTHA RONDON 

GAHYVA

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

OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, JOCLER JEFERSON PROCOPIO - OAB:19386, KLEBER 

DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, LEANDRO A. 

FELMANN - OAB:35.415, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT, PAULO 

FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065, SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - OAB:OAB/MT 

9.047
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO, CNPJ: 01981349000114, Inscrição Estadual: 13.041.180-9. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação dos falidos, credores e interessados para, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentarem eventual impugnação às contas dos 

ex-síndicos da massa falida da OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E 

COMERCIO, João Batista Beneti e Samantha Rondon Gahyva, os quais se 

encontram em cartório para análise

Despacho/Decisão: Visto.Trata-se de INCIDENTE aos autos principais da 

falência de OLVEPAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (código 80525), para 

análise das contas apresentadas por JOÃO BATISTA BENETI E 

SAMANTHA RONDON GAHYVA.Pois bem, nos termos do que dispõe § 2º, 

do artigo 69, do Decreto-Lei n.º 7.661/45, determino que o Sr. GESTOR 

JUDICIÁRIO publique EDITAL contendo aviso à falida e eventuais 

interessados de que as contas se encontram em cartório para análise e 

eventual impugnação, no prazo de 10 (dez) dias úteis (Decreto-Lei n.º 

7661/45 – artigo 69, § 2º).Havendo impugnação, encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público para parecer.Após, conclusos.

Advertência: Os falidos, credores e interessados possuem prazo de 10 

(dez) dias para apresentar impugnação às contas (decreto lei n.º 7661/45 

- artigo 69, §2º).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RODRIGO ABREU 

GARCIA DA CUNHA, digitei.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1223266 Nr: 12571-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA BENETI, SAMANTHA RONDON 

GAHYVA

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

OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE 

VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, EDUARDO HENRIQUE 

VIEIRA BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, JOCLER JEFERSON PROCOPIO - OAB:19386, KLEBER 

DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, LEANDRO A. 

FELMANN - OAB:35.415, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152/B-MT, PAULO 

FERNANDES SCHNEIDER - OAB:8.117, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065, SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - OAB:OAB/MT 

9.047

 Impulsionando o feito, intimo a administradora judicial para que providencie 

a publicação, na IOMAT e em jornal de grande circulação, do edital a que 

alude o art. 69, do Decreto-Lei n.º 7.661/45 da lei 11.101/05, no prazo de 

05 dias, com comprovação nos autos. Consigno que o referido 

instrumento convocatório encontra-se colacionado ao feito, além de ter 

sido encaminhado via e-mail aos endereços eletrônicos a) 

d i m i t r i . s i l v a @ t r u s t d o b r a s i l . c o m . b r ;  b ) 

anderson.pascoal@trustdobrasil.com.br; c) kleber@trustdobrasil.com.br; 

d) ricardo@aj1.com.br; e) monique@trustdobrasil.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1350485 Nr: 19733-16.2018.811.0041

 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: PIRES DE MIRANDA LTDA EPP, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDEVAN PIETRO GOMES 

LUZARDO PIZZA - OAB:19.679-O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as alegações da requerida e 

pareceres do administrador judicial e Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1352794 Nr: 20051-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO GABINO PADILHA JÚNIOR, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

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

OAB:9.229/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida e o administrador judicial 

para se manifestarem nos presentes autos no prazo comum de 05(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342555 Nr: 18324-05.2018.811.0041

 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: GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA -EPP, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

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

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

CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte raquerente, para no prazo 

de 5 dias manifestar quanto ao parecer do administrador judicial de fls. 

371/386.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1344399 Nr: 18656-69.2018.811.0041

 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: TÓPICO LOCAÇÕES DE GALPÕES E EQUIPAMENTOS 

PARA INDUSTRIA S.A, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRANDÃO WHITAKER 

- OAB:OAB/SP 105.692, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

OAB:15401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

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

manifestar-se no presente processo sobre o parecer do administrador 

judicial.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341689 Nr: 18160-40.2018.811.0041

 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: FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

EPP, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341341 Nr: 18074-69.2018.811.0041

 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: ATIVA LOCAÇÃO LTDA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

GUAICURUS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101346, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte requerida, para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o parecer do administrador 

judicial, bem assim sobre o cálculo apresentado pela autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1354370 Nr: 20305-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO BALBINO DA SILVA, LORGA & 

MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HYDEBALDO FERNANDO DUQUE 

FREIRE - OAB:17.718/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

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

ARRUDA VILELA GARCIA - OAB:15.357/MT

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

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

OAB:15401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as alegações da requerida e 

parecer do administrador judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1356367 Nr: 20549-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CARMELO CORTEZ, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORALICE FRANCISCA GARCIA. 

- OAB:7.444/MT, EDSON JORGE BASÍLIO DE OLILVEIRA - 

OAB:14.849/MT, FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - 

OAB:16605, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo sobre as alegações da parte autora 

(fls. 39/50).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1374640 Nr: 3033-28.2019.811.0041

 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: G2 RECUPERADORA DE CREDITOS E INVESTIMENTOS 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ELISSA DE 

CARVALHO AWADA - OAB:132649/SP, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455

 Procedo à intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo sobre o parecer elaborado pelo 

administrador judicial (fls. 204/208).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1384700 Nr: 5226-16.2019.811.0041

 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: ELEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

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

SILVA - OAB:6.565-MT, POLIANA ZUMERLE FURTADO - 

OAB:11196/MT

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

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o parecer do administrador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1384701 Nr: 5227-98.2019.811.0041

 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: ADRIANA COSTA E SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

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

SILVA - OAB:6.565-MT, POLIANA ZUMERLE FURTADO - 

OAB:11196/MT

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

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o parecer do administrador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1398786 Nr: 8750-21.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 12 de 350



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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, DIRCEU MARCELO HOFFMANN - OAB:16538

 Procedo à intimação da parte autora PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS 

LTDA, por intermédio de seu causídico (a) Diego Osmar Pizzato, OAB/MT 

11.094, para, no prazo de 05 dias, regularizar a representação 

processual, juntando aos autos os atos constitutivos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1411836 Nr: 11602-18.2019.811.0041

 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: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO

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

SILVA - OAB:6565, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para, em 05 (cinco) 

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

31/34) e Ministério Público Estadual (fl. 35).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1411836 Nr: 11602-18.2019.811.0041

 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: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO

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

SILVA - OAB:6565, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Procedo à intimação da parte credora DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

KULUENE LTDA., por intermédio de seu causídico (a) Renato Sousa Dutra, 

OAB/MT 5.809, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a 

representação processual, juntando aos autos procuração outorgada e 

atos constitutivos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1405233 Nr: 10142-93.2019.811.0041

 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: FETIEMT - FEDERAÇÃO DOS TRAB. NA IND. DO EST. DE 

MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

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

OAB:, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

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

OAB:OAB/MT 9229

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

manifestar-se sobre os termos do pleiteado pela falida e administrador 

judicial (fls. 327/329).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1418657 Nr: 13101-37.2019.811.0041

 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: SAMUEL SANTOS SOARES, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA 

BARBOSA - OAB:22386/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as alegações da requerida e 

parecer do administrador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1414251 Nr: 12109-76.2019.811.0041

 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: NILSON ELOI DA SILVA, DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640, KÁTIA CRISANTO - OAB:7354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

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

manifestar-se no presente processo sobre o parecer do administrador 

judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111926 Nr: 15486-60.2016.811.0041

 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: AGUINALDO FERNANDES DA SILVA, ELINA PADILHA 

FERNANDES, FERNANDO COSTA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA., NORTETRANS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Costa Fernandes - 

OAB:, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, 

LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Diante da ausência de registro de intimação das advogadas da empresa 

recuperanda atinente à decisão de fl. 81, remeto-a à publicação: "Visto. 

Ante a alegação do habilitante de que parte do crédito já foi incluído na 

relação de credores, determino a intimação da recuperanda e do 

administrador judicial para manifestação, no prazo sucessivo de 05 dias 

úteis. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122272 Nr: 19765-89.2016.811.0041

 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: THOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ACESSÓRIOS 

LTDA, JAIRO PRIOTO, FERNANDO COSTA FERNANDES, MARIA ELIANE 
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MENEGASSO PRIOTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO COSTA FERNANDES - 

OAB:, JONATHAS BORGES HOSAKA - OAB:OAB/MT 13.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

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

dias, manifestar-se no presente processo sobre os cálculos 

apresentados pela parte autora (fls. 61/61-v).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1179418 Nr: 43569-86.2016.811.0041

 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: R A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - 

ME, ALIZINÉIA BATISTA DOS REIS, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10.120/MT, ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO DIAS - 

OAB:10120, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1200401 Nr: 4787-73.2017.811.0041

 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: RODRIGO KUHN DE MOURA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, RUBENS RAFAEL GARCIA - OAB:17500/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

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

manifestar-se sobre os termos do pleiteado pela Recuperanda (fl. 75), 

bem como sobre o que dispõe o parecer elaborado pela Administradora 

Judicial (fls. 77/79).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1258801 Nr: 23954-76.2017.811.0041

 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: MARCELO DO NASCIMENTO SANTOS, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA ME, 

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSRUELIS 

TRANSPORTES LTDA-ME, EXPRESSO JUARA LTDA, QUARTZONORTH 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA -ME

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

OAB:684-COREC, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT

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

ROSA - OAB:13731/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1280929 Nr: 2136-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME ANIBAL MONTENARI, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ANIBAL MONTENARI 

- OAB:17.165/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

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

conquanto devidamente intimada. Assim, impulsionando os presentes 

autos, procedo à intimação do(a) administrador(a) judicial para que se 

manifeste, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878980 Nr: 16132-41.2014.811.0041

 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: BANCO RODOBENS S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o parecer do administrador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052382 Nr: 47583-50.2015.811.0041

 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: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRSISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SERRANO CAVASSANI 

- OAB:196162, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCELO TESHEINER CAVASSANI - OAB:71318/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA 

JUNIOR - OAB:7187/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os pareceres do administrador 

judicial e Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079502 Nr: 1211-09.2016.811.0041

 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: DIONE FRANCISCA MARANHÃO DE QUEIROZ ALMEIDA, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:MT/ 13.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR
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 Tendo em vista que houve erro material na certidao de fl 54, terno sem 

efeito esta. Diante ao exposto, procedo à intimação da massa falida de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA para que apresente, no prazo de 15 

(quinze) dias, contraminuta ao recurso de apelação interposto pela parte 

autora às fls. 60/62.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081224 Nr: 2135-20.2016.811.0041

 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: DIRCEU CAETANO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - 

OAB:12908/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

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

conquanto devidamente intimada. Assim, impulsionando os presentes 

autos, procedo à intimação do(a) administrador(a) judicial para que se 

manifeste, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031223 Nr: 37362-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA, SAMIR HAMMOUD, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, UNIÃO - 

FAZENDA NACIONAL, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

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

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

LONGOS SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RIVELLI - 

OAB:MT/19.023-A, JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:16289/B, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

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

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

Pablo Dotto - OAB:147434/SP

 Impulsionando o feito, intimo a administradora judicial (ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA) para que, no prazo de 05 dias, 

providencie a publicação, na IOMAT e em jornal de grande circulação, do 

edital de convocação da AGC, bem como proceda à sua afixação, de 

forma ostensiva, na sede e filiais das devedoras (art. 36, § 1º, da lei 

11.101/2005), com comprovação nos autos, atentando-se ao lapso 

temporal mínimo de 15 (quinze) dias exigido pelo art. 36, caput, da lei 

11.101/05. Consigno que o instrumento convocatório em apreço 

encontra-se colacionado ao feito, além de ter sido encaminhado via e-mail 

ao endereço eletrônico atendimento2@zapaz.com.br, no dia 06/02/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1437611 Nr: 17142-47.2019.811.0041

 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: FLORISVALDO DOS SANTOS NEVES, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:A399972-8, RENATO SAITO - 

OAB:13.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1403554 Nr: 9739-27.2019.811.0041

 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: AGNALDO LUIZ FERREIRA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE DI GIORGIO 

MARZABAL - OAB:17444, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

Trata-se de pedido de HABILITAÇÃO recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES proposta por AGNALDO LUIZ FERREIRA junto a 

recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, a fim de 

que conste o valor de R$ 30.000,00, no quadro geral de credores.

 A recuperanda e o Administrador Judicial se manifestam pela retificação 

do crédito do habilitante (fls. 11/13 e 15/18).

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (fl. 19).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 30.000,00, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0010348-65.2014.5.14.0101.

Considerando que o impugnante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

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

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

ser retificado, a fim de constar a importância de R$ 30.000,00.

Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido, e em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

AGNALDO LUIZ FERREIRA, no quadro de credores da recuperanda, para 

que passe a constar o valor de R$ 30.000,00, classificado como 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1341684 Nr: 18159-55.2018.811.0041

 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: SOLUÇÃO VIDROS EU RESOLVO LTDA -ME, OTACILIA 

NERY, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

OAB:684-COREC, MARINA VARJÃO FORTES - OAB:17832/MT, MARINA 

VARJAO FORTES - OAB:17832/O

 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

 Visto.

Intime-se o Administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 
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úteis.

Após, 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.: 1394817 Nr: 7807-04.2019.811.0041

 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: JOAQUIM VIEIRA FERREIRA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT

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

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

OAB:6.347/MT, MARCOS AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Visto.

Defiro parcialmente pedido de fls. 32/35, e determino a suspensão do 

curso do processo no prazo de 30 dias úteis.

Decorrido o prazo renova-se vista ao Administrador Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1408233 Nr: 10796-80.2019.811.0041

 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: JOÃO COSTA NETO, LUIZ ALEXANDRE CRSISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606-O, 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

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 34/37, e determino a suspensão do curso do 

processo no prazo de 30 dias úteis.

Decorrido o prazo renova-se vista ao Administrador Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1408240 Nr: 10801-05.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO DA SILVA GARCIA, LUIZ ALEXANDRE 

CRSISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606-O, 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

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 30/33, e determino a suspensão do curso do 

processo no prazo de 30 dias úteis.

Decorrido o prazo renova-se vista ao Administrador Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1408241 Nr: 10802-87.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE FIDELIS ORTIZ, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606-O, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 31/34, e determino a suspensão do curso do 

processo no prazo de 30 dias úteis.

Decorrido o prazo renova-se vista ao Administrador Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1408242 Nr: 10803-72.2019.811.0041

 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: DONIZETE SIQUEIRA PINHEIRO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606, 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

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 31/34, e determino a suspensão do curso do 

processo no prazo de 30 dias úteis.

Decorrido o prazo renova-se vista ao Administrador Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1408243 Nr: 10804-57.2019.811.0041

 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: ALTIERES NATAL JERONIMO BIANCHINI, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606-O, 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 fls. 30/33, e determino a suspensão do curso do 

processo no prazo de 30 dias úteis.

Decorrido o prazo renova-se vista ao Administrador Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1408245 Nr: 10805-42.2019.811.0041

 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: SERGIO LEITE BARBOSA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 
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JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606-O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394/MT, 

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 37/40, e determino a suspensão do curso do 

processo no prazo de 30 dias úteis.

Decorrido o prazo renova-se vista ao Administrador Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1408246 Nr: 10806-27.2019.811.0041

 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: MICHEL BENEDITO DE ARRUDA SILVA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606-O, 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

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 34/37, e determino a suspensão do curso do 

processo no prazo de 30 dias úteis.

Decorrido o prazo renova-se vista ao Administrador Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1408247 Nr: 10807-12.2019.811.0041

 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: IVANILDO ALVES, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, MARCO AURELIO MESTRE 

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

OAB:OAB/MT 5.705

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 30/33, e determino a suspensão do curso do 

processo no prazo de 30 dias úteis.

Decorrido o prazo renova-se vista ao Administrador Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1408248 Nr: 10808-94.2019.811.0041

 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: EDIVALDO SANTANA ORTEGA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606, 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

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 29/32, e determino a suspensão do curso do 

processo no prazo de 30 dias úteis.

Decorrido o prazo renova-se vista ao Administrador Judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1077390 Nr: 58877-02.2015.811.0041

 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: DARCY EBERHARD, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE LEVERGER 

TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA

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

OAB:684-COREC, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL MANDETTA ATALLA 

- OAB:1447 - MS

 Procedo à intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo sobre o parecer elaborado pelo 

Ministério Público Estadual (fls. 73/75).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111983 Nr: 15522-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, 

MARIA NORMA USHIZIMA PIETRO, BARTOLOMEU CORREA, Fernando 

Costa Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Costa Fernandes - 

OAB:, APARECIDA BREDA MILANESE - OAB:317673, EDUARDO TADEU 

GONÇALVES - OAB:174.404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo sobre o parecer elaborado pelo 

administrador judicial (69/71).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342151 Nr: 18236-64.2018.811.0041

 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: CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS E FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS , 

ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇAO E PARTICIPAÇAO 

LTDA, CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, SIMONE 

POMPEO DE CAMPOS FELIX, BRUNO POMPEO FELIX, LUIS FRANCISCO 

FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, Rafaela Oliveira de Assis - OAB:183.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932, KARINA MARTINS - OAB:8.498/MT, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se no presente processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387279 Nr: 23007-03.2009.811.0041
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 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CURTUME ARAPUTANGA S/A, FRIGORÍFICO 

ARAPUTANGA S/A, CURTUME JANGADAS S/A, FRIGORIFICO REDENTOR 

S/A, REDENÇÃO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE COUROS LTDA, CURITIBA AGROPECÚARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, AGROPECUÁRIA SERRA AZUL LTDA, J. P. M. B. INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP

 Procedo à intimação da recuperanda para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos sobre o pedido formulado pela parte 

autora (fls. 558/559).

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005620-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH APARECIDA FERREIRA (REQUERENTE)

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:

JOADIR SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIEZER JOSE TEIXEIRA OAB - MT21149-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036759-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHAYANNE RODRIGUES MORAES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA OAB - MT19634/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO MARINHO DA SILVA (REU)

TEREZA RODRIGUES LARA DE JESUS (REU)

JEORGE JOSE DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE OAB - MT23603-O (ADVOGADO(A))

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Em análise aos 

autos, verifiquei a ausência de angularização processual, razão pela qual 

revogo a decisão saneadora proferida no id. 26063178 e suspendo, por 

ora, a realização da audiência designada. Explico, desde já, a 

necessidade de CHAMAR O FEITO À ORDEM, uma vez que o que ocorre 

no primeiro momento deste procedimento especial é a notificação do réu 

para o seu comparecimento à audiência, assim não há que se falar em 

citação antes da análise da liminar. Somente após o deferimento ou não da 

tutela liminar, é que o réu deve ser citado e intimado para a apresentação 

de sua defesa, conforme preleciona o art. 564 do CPC. Ou seja, na 

decisão em que a liminar foi indeferida (id. n.16003593) deveria constar 

expressamente a determinação de citação e intimação dos réus, o que 

não ocorreu. Sendo assim, com relação ao réu JEORGE JOSE DA SILVA, 

tendo em conta a contestação já apresentada no id. n. 16842450, 

recebo-a como tempestiva, de tal forma que resta suprida a sua citação 

(art. 239, §1º do CPC). Com relação ao réu EVERALDO MARINHO DA 

SILVA, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (dias) para informar 

se persiste seu interesse em demandar contra essa parte. Sendo a 

resposta positiva, DETERMINO a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO PESSOAL do réu 

EVERALDO MARINHO DA SILVA, no endereço indicado pelo oficial de 

justiça na certidão exarada no id. n. 15500843, para, querendo, oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo negativa, venham os 

autos conclusos para saneamento. Intime-se. Às providências. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834392 Nr: 39746-12.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE VILSON FERREIRA DE SOUSA, MARISTELA 

DE OLIVEIRA SOUSA

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

LTDA

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

OAB:3785/MT

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

OAB:3473-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, willian 

vinicius de oliveira - OAB:27479

 IMPULSIONO os autos para intimação da parte autora para apresentar as 

contrarrazões aos Embargos de Declaração às fls. 832/847, no prazo de 

05 cinoc) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464051 Nr: 32140-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO FREDERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIR FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15.021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de 15 

(quinze) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço cba.2civel@tjmt.jus.br, 

para que seja expedido o edital de citação, sob pena da publicação da 

inicial na íntegra. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1195292 Nr: 3120-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO BECK

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

ALECAR CAMPOS

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

OAB:7458-A/MT

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

OAB:14762

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

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

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

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de 15 

(quinze) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 18 de 350



formato de documento do Word, para o endereço cba.2civel@tjmt.jus.br, 

para que seja expedido o edital de citação, sob pena da publicação da 

inicial na íntegra. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1378793 Nr: 798-78.2015.811.0025

 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: HARALD FEY JUNIOR, ALMERI JOVITA RIGODANZO 

FEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DO VALE DO RIO PRETO, PAULO SÉRGIO GONÇALVES DO 

NASCIMENTO, JOSÉ MESSIAS DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO DE 

SOUZA, OTAIR DA SILVA BORGES, ANGELA MARIA FERREIRA, JHONY 

EMANOEL DE ASSIS, WILIAM DE OLIVEIRA BARROS, MARIO RODRIGUES 

DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANITA MADALENA RIGODANZO 

EGGER - OAB:22617, ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER - 

OAB:22617/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN JHONES ROSA SILVA - 

OAB:MT/21.812, CLARI JOSÉ STUANI - OAB:OAB/MT 21.949/O, ENADIA 

GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - OAB:8249-A

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

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

Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos termos do § 

1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no formato de 

documento do Word, para o endereço cba.2civel@tjmt.jus.br, para que 

seja expedido o edital de citação, sob pena da publicação da inicial na 

íntegra. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449985 Nr: 22738-27.2010.811.0041

 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: ARLETE MARIA MACEDO MENEGATTI, ALDA MARIA 

SANCHES, FERNANDO CÉSAR SANCHES, GIOVANA MACEDO 

MENEGATTI, ALDIR MENEGATTI, CLECI MARIA BAGGIO MENEGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR BERVANGE, JOSÉ DO PRACIDIO, 

VILMAR ANTÔNIO SINHORI, ELIAS MELGAÇO CHAVES, JOSÉ MARIA 

ROSA, ARMANDO CARDOSO DIAS, AFONSO BARROS DE SÁ, 

VANDERLEI OLIVEIRA ALVARENGA, PROCÓPIO MARIANO DOS SANTOS, 

DOMINGOS DE ARAUJO DIAS, EDESIO MOREIRA BORGES, JOÃO MARIA 

DA ROSA, JOSE PLÁCIDO DA SILVA, JOSE RODRIGUES CABRAL, 

MARCIO MULARI, ADEMIR ORSO, MANOEL LAZARO PEREIRA, MARCIAL 

LOPES NETO, PAULO PINTO ARAUJO, RODOLFO ROBERTO PEREIRA 

ALVES, RAIMUNDO VALES FILHO, SERGIO DIRCEU WOLFER, VALDETAR 

ZAGO, VALMIR LOPES DA SILVA, ANDERSON ZAGO, CARLOS ALBERTO 

BRAGANHOLO, WILLIAN JOSÉ RIBEIRO, CLAUDIENOR FREITASS 

FEITOZA, UENDER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS AUGUSTO MARTINS 

- OAB:18.059/MT, CARLOS CESAR HOFFMANN - OAB:9209, CARLOS 

CESAR HOFFMANN - OAB:9209/SC, DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751, DIOGO DOUGLAS CARMONA - OAB:751/MT, GELSON 

MENEGATTI FILHO - OAB:8594/MT, José Carlos Menegatti - 

OAB:12029, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:MT 12.029, JOSÉ 

CARLOS MENEGATTI - OAB:oab/12029/MT, LAURO SULEK - 

OAB:3403/MT, PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - OAB:17726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SANTANA DA 

CUNHA - OAB:6775-A/MT, ANA PAULA SOUZA SANTOS - 

OAB:22070/O, CAMILA MOURA FEITOSA - OAB:17.816, CAMILA 

MOURA FEITOZA - OAB:17816/O, CESAR JOSE LEMES - OAB:26098, 

DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, FRANCISCO PEREIRA 

LEMES - OAB:1081/GO, GILCILENE CESAR LEMES FERREIRA - 

OAB:7494/GO, JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - OAB:10259, LUIS 

CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12724

 CERTIFICO de que a Parte Requerida, apesar de intimada da decisão de 

fls. 1106, por meio do Diário da Justiça Eletrônico nº 10643, disponibilizado 

no dia 20/12/2019, deixou transcorrer 'in albis' o prazo fixado na data de 

10/02/2020.

Assim impulsiono os autos para intimar a parte Autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, afim de que esta apresente os quesitos pretendidos. Nada 

mais

Citação

Citação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004356-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACHADO RIBEIRO OAB - MT15581-O (ADVOGADO(A))

NATALI AKEMI NISHIYAMA OAB - MT19082/O (ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DE TAL (REU)

JULIO DE TAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

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

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

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

ROBERTO BARROS DE CAMPOS PROCESSO n. 

1004356-85.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[POSSE, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]->INTERDITO PROIBITÓRIO (1709) POLO ATIVO: 

Nome: PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA Endereço: RUA P, 

8061, MIGUEL SUTIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-345 POLO PASSIVO: 

Nome: JULIO DE TAL Nome: ELIAS DE TAL FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, E NOMEAÇÃO DE 

CURADOR ESPECIAL conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 10.980.077/0001-29, com sede na Av. Miguel Sutil, nº 8061, Sala G-8, 

bairro Duque de Caxias II, Cuiabá/MT, neste ato representada pelos 

advogados subscritores, Hélio Nishiyama, regularmente inscrito na 

OAB/MT sob o nº 12.919 e Luiza Borges S. Thé Freire, regularmente 

inscrita na OAB/MT sob o nº 11.248, com endereço profissional no rodapé 

desta e e-mail juridico@poliselenishiyama.com.br, onde recebem as 

notificações de estilo, vem à ilustre presença de Vossa Excelência, com 

fulcro no art. 567 e 568 do CPC, propor a presente AÇÃO DE INTERDITO 

PROIBITÓRIO COM CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS Em 

face de um grupo de aproximadamente 20 (vinte) invasores, liderados 

pelos indivíduos identificados apenas como JULIO DE TAL e ELIAS DE 

TAL, cuja qualificação e endereços são desconhecidos, mas podem ser 

localizados no entorno do imóvel de posse e propriedade da Autora, 

situado na Avenida das Torres, bairro São João Del Rey, Município de 

Cuiabá/MT, na porção esquerda do muro do Condomínio Primor das Torres, 

de propriedade da Autora. 1- EMENTA DOS PEDIDOS: INTERDITO 

PROIBITÓRIO. POSSE DIRETA EXERCIDA DESDE PELA AUTORA A 

CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DATA DA CONSTITUIÇÃO 

13/07/2012. ATIVIDADE DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. MEMORIAL DE 

INCORPORAÇÃO. CONDOMÍNIO EM FASE DE CONCLUSÃO. IMÓVEIS 

EXTERNOS EM FASE DE DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. 

ROMPIMENTO DE CERCA E RETIRADA DE COBERTURA VEGETAL. 

INVASORES REMOVIDOS DO IMÓVEL. PERMANÊNCIA NA REGIÃO 

LIMÍTROFE. CONSTANTES AMEAÇAS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. 

PRESENÇA DE SEGURANÇA NO IMÓVEL. RISCO IMINENTE DE 

CONFRONTO. LIMINAR DEFERIDA. Evidencia o exercício atual da posse o 

fato de que Autora está a implantar um condomínio residencial no imóvel 

ao lado do local onde pretendida a invasão. A parte da área objeto da 
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invasão constitui-se em área de doação ao poder público municipal. Imóvel 

transferido para a propriedade da Autora quando da integralização do 

capital social. A presença de pretensos invasores nos limites da 

propriedade, que fazem uso de armas de fogo, para demonstrar a 

intenção de invadir e de intimidar os proprietários/possuidores, demonstra 

a ocorrência de Área da invasão objeto de doação ao Poder Público 

quando do parcelamento do solo urbano. Posse exercida com cercamento 

e vigilância da área. Processo de doação iniciado. Representação criminal. 

Fatos noticiados à Autoridade Policial para apurar agentes que praticam 

atos de ameaça diuturnamente. Interdito julgado procedente. 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA OBJETO DE INVASÃO A Autora, 

incorporadora imobiliária, possui diversos imóveis lindeiros na região da 

Avenida das Torres. Sobre uma parte de terras, individualizada pela 

matrícula 94.816, está em fase de construção o Condomínio Primor das 

Torres, as demais áreas receberam destinações diversas, dentre as 

quais, doação ao Poder Público Municipal para implantação de futura via 

pública e, também, para serem destinadas ao uso público, seja através da 

construção de equipamentos públicos, seja para criação de espaços de 

convivência, como praças, por exemplo. As tentativas de invasão estão 

sendo praticadas contra os imóveis objeto das matrículas nº 94.818 e 

94.819. Ambos os imóveis possuem frente para a Avenida das Torres, 

enquanto o imóvel objeto da matrícula 94.819 além de fazer frente para a 

Avenida, chega aos fundos do loteamento São João Del Rey, na Rua 21 e, 

por essa razão, as tentativas de invasão têm sido praticadas tanto pela 

Avenida das Torres quanto pelos fundos, pelo bairro São João Del Rey. 

Para tanto, descreve-se o perímetro de ambas as áreas objeto das 

diuturnas tentativas de invasão. Matrícula nº 94.818: “Área 04 com 6.422, 

18m² - (área livre de uso público), já inscrita na Prefeitura Municipal de 

Cuiabá-MT sob o nº 04.1.43.045.3301.001; conforme MEMORIA 

DESCRITIVO: DESMEMBRAMENTO – Dados do Imóvel: Descrição: Área 02 

– Área livre de Uso Público 0 Local: Avenida das Torres, bairro São João 

Del Rey – Município: Cuiabá-MT – Proprietário: Gold Málaga 

Empreendimentos SPE Ltda. – CNPJ: 10.980.077/0001-29 – Resp. Técnico: 

Eng. Agrimensor Davi Amaral – Crea: SC 090.236-4 – Data: 09/06/2014 – 

Art. Nº 1943893 – Área (m²): 6.422,18. Limites: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no vértice 1, de coordenadas N 8.272.385,903m. e E 

607.17,019m., situado no limite com Avenida das Torres, deste segue com 

azimute de 24º25’22” e distância de 153,40m., confrontando neste trecho 

com Área 02, até o vértice 2, de coordenadas N 8.272.525,581m. e E 

607.235,446m; deste, segue com azimute de 164º31’10” e distância de 

69,20m., confrontando neste trecho Área 05A, até o vértice 3, de 

coordenadas N 8.272.458,888m e E 607.253,917m; deste, segue com 

azimute de 179º03’05” e distância de 15,06m até o vértice 4, de 

coordenadas N 8.272.443,835m e E 607.254,166m; deste, segue com 

azimute de 193º35’00” e distância de 69,47m, até o vértice 5, de 

coordenadas N 8.272.376,304m e E 607.237,849m; deste, segue com 

azimute de 273º22’14” e distância de 12,07m, até o vértice 6, de 

coordenadas N 8.272.377,014m e E 607.225,798m, deste, segue com 

azimute de 276º06’01”e distância de 22,97m, até o vértice 7, de 

coordenadas N 8.272.379,455m e E 607.202,958m; deste, segue com 

azimute de 279º25’23” e distância de 15,08m, até o vértice 8, de 

coordenadas N 8.272.381,924m. e E 607.188,081m, deste, segue com 

azimute de 283º35’29” e distância de 15,03m, até o vértice 9, de 

coordenadas N 8.272.385,456m e E 607.173,472m, deste segue com 

azimute de 287º05’41” e distância de 1,52m, confrontando neste trecho 

com Avenida das Torres, até o vértice 1; de coordenadas N 

8.272.385,903m e E 607.172,019m, ponto inicial da descrição deste 

perímetro. Matrícula nº 94.819: “Área 05A com 37.827,38m² - (área livre de 

uso público), já inscrita na Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT sob o nº 

04.1.43.045.3063.001; conforme MEMORIAL DESCRITIVO: 

DESMEMBRAMENTO – Dados do Imóvel: Descrição: Área 05A – Área Livre 

de Uso Público – Local: Avenida das Torres, bairro São João Del Rey – 

Município de Cuiabá-MT – proprietário: Gold Málaga Empreendimentos 

Imobiliários SPE Ltda. – CNPJ 10.980.077/0001-29 – Resp. Técnico: Eng. 

Agrimensor Davi Amaral – Crea: SC 090.236-4 – Data: 09/06/2017 – ART 

nº 1943893 - Área(m²): 37.827,38. Limites: Inicia-se a descrição deste 

perímetro no vértice 1, de coordenadas N 8.272.376,304m e E 

607.237,849m, situado no limite com Avenida das Torres, deste, segue 

com azimute de 13º35’00” e distância de 67,47m, confrontando neste 

trecho com Área 04, até o vértice 2, de coordenadas N 8.272.443,835m e 

E 607.254,166m; deste, segue com azimute de 359º03’05” e distância de 

15,06m, até o vértice 3, de coordenadas N 8.272.458,888 e E 

607.253,917m; deste segue com azimute de 344º31’10” e distância de 

69,20m, até o vértice 4, de coordenadas N 8.272.525,581m e E 

607.235,446; deste, segue com azimute 344º31’10” e distância de 52,90m, 

confrontando neste trecho com Área 02, até o vértice 5, de coordenadas 

N 8.272.567,562 e E 607.221,326m; deste, segue com azimute 294º19’15” 

e distância de 90,06m, até o vértice 6, de coordenadas N 8.272.613,655m 

e E 607.139,254; deste, segue com azimute de 24º25’22” e distância de 

107,86m, até o vértice 7, de coordenadas N 8.272.711,868m e E 

607.183,852m; deste, segue com azimute de 344º31’10” e distância de 

79,41m, até o vértice 8, de coordenadas N 8.272.788,396m e E 

607.162,657m; deste, segue com azimute de 114º25’22” e distância de 

46,56m, confrontando neste trecho com Rua 21 (Bairro São João Del Rey), 

até o vértice 9, de coordenadas N 8.272.769,145m e E 607.205,051m; 

deste, segue com azimute de 114º05’40” e distância de 53,28m, até o 

vértice 10, de coordenadas N 8.272.747,396m e E 607.235,685m; deste, 

segue com azimute de 164º34’20” e distância de 270,28m, confrontando 

neste trecho com Área 05B, até o vértice 11 de coordenadas N 

8.272.486,857m e E 607.325,585m; deste, segue com azimute de 

164º26’18” e distância de 115,77m, até o vértice 12, de coordenadas N 

8.272.369,600m e E 607.344,571m; deste, segue com azimute de 

244º32’19” e distância de 13.36m, até o vértice 13, de coordenadas N 

8.272.375,336m e E 607.356.641m; deste, segue com azimute de 

207º59’07” e distância de 0,27m, até o vértice 14, de coordenadas N 

8.272.369,361m e E 607.344,444m; deste, segue com azimute de 

277º25’19”e distância de 7,30m, confrontando neste trecho com Avenida 

das Torres, até o vértice 15, de coordenadas N 8.272.370,304m e E 

607.337,205m, desse, segue com azimute de 275º19’33”e distância de 

11,84m, até o vértice 16, de coordenadas N 8.272.371,403m e E 

607.325,416m, deste, segue com azimute de 274º16’30”e distância de 

14,26m até o vértice 17, de coordenadas N 8.272.372,466m e E 

607.311,196m; deste, segue com azimute de 272º44’52”e distância de 

28,37m, até o vértice 18, de coordenadas N 8.272.373,826m e E 

607.282,859m; deste, segue com azimute de 273º05’47”e distância de 

35,99m, até o vértice 19, de coordenadas N 8.272.375,770m e E 

607.246,921m; deste, segue com azimute de 273º22’14”e distância de 

9,09m, até o vértice 1, de coordenadas N 8.272.376,304m e E 

607.237,849m; ponto inicial da descrição deste perímetro”. Os pontos das 

sucessivas tentativas de invasão são os abaixo demonstrados. Conforme 

se verifica, estão na divisa do Condomínio Primor das Torres e, de acordo 

com as matrículas, são áreas previstas no parcelamento do solo como 

sendo áreas públicas. DO EXERCÍCIO DA POSSE MANSA E PACÍFICA O 

imóvel de posse e propriedade da Autora, Primor das Torres 

Incorporações, foi integralizado ao seu capital social por meio da matrícula 

nº 84.171, registrada junto ao Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis, possuía área total de 450.278m² e, com o parcelamento do solo, 

aprovado na Prefeitura Municipal de Cuiabá, foi dividida em outras 06 

áreas menores. Destas, na Área 02 está sendo edificado o Condomínio 

Primor das Torres e as áreas 04 e 05A foram destinadas à doação ao 

Município de Cuiabá, sendo certo que a Área 04 será destinada para 

servir como equipamento comunitário e uma parte da Área 05A servirá 

para abertura de via pública, enquanto outra permanecerá voltada para 

utilização coletiva (livre de uso público). O processo de doação, inclusive, 

já foi iniciado (MVP nº 10524/2015), cuja cópia segue em anexo. 

Entretanto, muito embora as áreas estejam cercadas e sempre sob a 

vigilância da Autora e seus funcionários, na data de 15/02/2018 um grupo 

de, aproximadamente, 15 (quinze) pessoas rompeu as cercas limítrofes, 

tanto pela Avenida das Torres, quanto pela Rua 21 do loteamento São 

João Del Rey e ingressaram para o interior da propriedade. Tendo em vista 

a apresentação das matrículas e a presença da força policial, no final do 

dia 15 os invasores já estavam fora das áreas da Autora. Em virtude das 

constantes ameaças, a Autora deixou funcionários da equipe de 

segurança no local, para evitar novas invasões. Todavia, nos dias 19 e 22 

de fevereiro, outras ameaças de invasões foram praticadas na área. No 

dia 19 de fevereiro foram tecidas ameaças contra o funcionário Gilberto, 

por indivíduos em automóvel Honda Civic Preto, cuja foto segue em anexo. 

De acordo, ainda, com os Boletins de Ocorrências, na madrugada do dia 

19 para o dia 20, indivíduos passaram pelo local realizando disparos de 

armas de fogo. Em virtude dos disparos, os seguranças que ficam na área 

“construíram” uma pequena proteção de areia, para poderem se proteger 

dos tiros que, eventualmente venham a ser novamente deflagrados pelo 

grupo de invasores, como se verifica pela imagem abaixo: Todas essas 

informações foram levadas ao conhecimento da Autoridade Policial na 
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presente data, conforme se verifica do protocolo em anexo, a fim de que 

sejam identificados os agentes, bem como seja coibida a continuidade dos 

atos delitivos praticados em detrimento da Autora e de seus funcionários. 

A posse sobre a área pode ser demonstrada, Excelência, pelos 

documentos em anexo, especialmente a incorporação imobiliária, o projeto 

que demonstra o desmembramento da matrícula nº 84.171, que deu origem 

às atuais áreas parceladas. Por meio das matrículas dos imóveis alvo das 

tentativas de invasão é possível comprovar que o projeto de 

desmembramento foi efetivamente realizado e as referidas áreas serão 

incorporadas ao patrimônio do Município de Cuiabá, seja por meio de via 

pública, seja por meio de equipamento comunitário, de uso da população. 

Por essa razão é que nos imóveis não se vislumbra qualquer edificação: é 

vedado à Autora realizar qualquer construção ou utilização nos imóveis. O 

Poder Público condiciona o recebimento das áreas ao fato de que estejam 

livres e desembaraçadas, sem quaisquer edificações, sob pena de não 

serem recebidas. Enquanto as áreas não são recebidas pelo Poder 

Público, a Autora vem mantendo-as cercadas, limpas e sob constante 

vigilância até que se conclua o formal recebimento pelo Município de 

Cuiabá e, mais uma vez, por essa única razão, não existe na área 

qualquer construção ou forma visível de ocupação. Outrossim, de acordo 

com o MVP nº 113.087/2016, em anexo com o nome de “resposta carta de 

notificação”, verifica-se que na matrícula 94.819 será executada a via 

estrutural planejada, que promoverá a ligação entre a Avenida das Torres 

e o Bairro São João Del Rey. Portanto, conforme se verifica pelas imagens 

e pelos documentos que ora se juntam, a posse mansa e pacífica da 

Autora está demonstrada, devendo ser mantida incólume, especialmente 

porque são áreas que serão incorporadas ao Poder Público DO DIREITO 

QUE ASSISTE À AUTORA O Código Civil de 2002, em seu art. 1.196, 

afirma que “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o 

exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. A 

Autora é possuidora direta da propriedade, bem como vem sofrendo 

turbação ao exercício da posse nos imóveis sobre os quais empreende 

parcelamento do solo, conforme explicado e comprovado nos tópicos 

anteriores. É sabido que o ordenamento jurídico resguarda, ao legítimo 

possuidor, o exercício dos atos de defesa da posse, ainda que esta não 

tenha sido efetivamente usurpada, permitindo-lhe antecipar-se a eventuais 

riscos e garantir a continuidade de seu direito incólume. Com espeque 

nessa expectativa, qual seja, a de garantir a continuidade de seu exercício 

da posse, e de acordo com a previsão existente no Novo Código de 

Processo Civil, artigo 567, a Autora vem à augusta presença de Vossa 

Excelência requerer que intervenha em seu favor, impedindo que os 

pretensos invasores avancem sobre a posse da AUTORA, mantendo-a 

livre e desembaraçada, pacífica e contínua, como vem sendo desde a sua 

integralização ao capital social, em 2012. O Código de Processo Civil de 

2015, ao cuidar do Interdito Proibitório (arts. 567 e 568), afirma que são 

aplicáveis, além das regras gerais atinentes às ações possessórias, as 

regras específicas à manutenção e reintegração da posse. Dessa forma, 

a fim de demonstrar que as tentativas de invasão ocorreram há menos de 

ano e dia, mais especificamente vêm ocorrendo há 8 (oito) dias, 

apresentam-se os Boletins de Ocorrência lavrados nos dias 15 

(2018.5248), 19 (2018.57619) e 22 (2018.57619, às 16:46) de fevereiro 

de 2018, nos quais são narrados os atos praticados em detrimento da 

posse da Autora. Dessa forma, restam demonstrados os requisitos 

necessários para que Vossa Excelência conceda liminar neste interdito 

proibitório e imponha aos Réus e seus liderados que se mantenham fora 

da área da Autora Primor das Torres, nos termos do que prescreve o 

artigo 561 cumulado com o artigo 568, ambos do Código de Processo Civil. 

VI. DA LIMINAR EM INTERDITO PROIBITÓRIO: De acordo com a expressa 

previsão legal, nas ações de interdito proibitório é facultado ao autor 

buscar concessão de medida liminar a fim de proibir eventual invasão de 

sua posse, como também é facultado a este pleitear a fixação de 

determinada pena caso haja transgressão da determinação inibitória (arts. 

567 e 568, CPC). A Autora, diante das faculdades que lhe são conferidas 

pelo Código de Processo, busca no Poder Judiciário a obtenção de liminar 

inaudita altera pars a fim de obstar qualquer intento de algum dos 

invasores situados no imóvel limítrofe em avançar para o interior de sua 

posse, bem como a fixação, por Vossa Excelência de multa pecuniária 

para caso de descumprimento da limitação imposta por este douto Juízo. 

Em consonância à previsão inserta no NCPC, nos artigos 568 c/c 562, 

primeira parte, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

possui entendimento firme no sentido de ser cabível a concessão de 

liminar em interdito proibitório, desde que preenchidos e satisfatoriamente 

demonstrados os requisitos dos artigos 560 e 561, CPC. Nesse sentido, é 

o julgado abaixo: AGRAVO - INTERDITO PROIBITÓRIO - DEFERIMENTO DE 

LIMINAR - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE, A PRINCÍPIO, PRESCREVE A 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR - AGRAVO DESPROVIDO - 

DECISÃO MANTIDA. É de se manter a decisão singular que deferiu a 

liminar de Interdito Proibitório se o conjunto probatório, ainda não 

desqualificado, prescreve, a princípio, o exercício da posse pelo autor. 

(TJMT - AI 138955/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - 

REQUISITOS PREENCHIDOS PELO AGRAVADO - AMEAÇA DE TURBAÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que o 

Agravado preencheu os requisitos para demonstrar sua efetiva posse e o 

justo receio de iminente turbação e por outro lado o Agravante não trouxe 

aos autos qualquer prova robusta, apta a confirmar suas alegações, deve 

ser mantida a decisão que deferiu o pedido de liminar para determinar que 

o ora Agravante se abstenha de praticar qualquer ato de esbulho ou 

turbação na área rural de propriedade do Agravado. (TJMT - AI 

104919/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 

19/10/2015) Busca-se socorrer por meio da obtenção de liminar, a fim de 

garantir a incolumidade da posse livremente desenvolvida pela Autora 

desde o ano de 2012, quando foi constituída a sociedade e passou a 

desenvolver atividade comercial de incorporação imobiliária, com 

parcelamento do solo e destinação pública das áreas objeto das 

sucessivas tentativas de invasão. Excelência, já foi dito anteriormente, 

mas como a situação é de iminente risco, torna-se a repetir: a tentativa de 

invasão perpetrada no imóvel por indivíduos que não sabe qualificar com 

exatidão, mas que arregimentam invasores que ameaçam com 

aglomerações e atos de violência, já noticiados à Autoridade Policial, 

havendo risco de atos concretos virem a ser praticados. Dessa forma, 

pugna-se para que Vossa Excelência não permita que os invasores 

avancem para o interior do imóvel no qual a Autora, lícita, legítima e 

notoriamente vem desenvolvendo atos de posse, concedendo, inaudita 

altera pars, liminar proibitória e ainda, fixando aos invasores pena de multa 

acaso ultrapassem os limites divisórios das duas propriedades. VII. DOS 

PEDIDOS: Por todo o exposto, vem à presença de Vossa Excelência 

requerer o recebimento desta petição inicial, nos termos do artigo 567, 

bem como: a) Seja, de forma liminar e inaudita altera pars, concedida 

liminar proibitória, expedindo-se o competente mandado determinando que 

os INVASORES NÃO IDENTIFICADOS se abstenham de avançar para o 

interior do imóvel da Autora, situado na Avenida das Torres, porção direita 

ao muro do Condomínio Primor das Torres, áreas 04 e 05, matrículas 

94.818 e 94.819, próximo ao trevo do Tijucal, de posse e propriedade da 

AUTORA, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos 

termos do art. 562, primeira parte, CPC, sem prejuízo da conversão 

imediata do mandado de interdito proibitório em mandado de reintegração 

de posse, como permite o art. 554 do CPC. b) Após a concessão da liminar 

sejam os invasores, cujas qualificações são desconhecidas, nos termos 

do art. 554, §1º, CPC, procedendo à citação pessoal daqueles que estejam 

no entorno da área e, quanto aos demais, que seja deferida a citação por 

edital; c) Ainda em virtude do grande número de pessoas, seja o Ministério 

Público intimado a se manifestar, nos termos do art. 554, § 1º, CPC, na 

condição de fiscal da Ordem Jurídica; d) Ao final, seja a presente 

resolvida em seu mérito, confirmando o interdito proibitório e julgando 

procedente o risco iminente de invasão à posse da Autora, bem como seja 

fixada multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser executada em 

desfavor de cada um dos invasores, que serão identificados ao tempo da 

contestação, sem prejuízo da conversão imediata do mandado de interdito 

proibitório em mandado de reintegração de posse, nos termos do art. 554, 

caput, combinado com inciso I do parágrafo único do art. 555 do CPC. e) 

Nos termos do art. 272, § 2º, CPC, sejam as intimações realizadas em 

nome do advogado HÉLIO NISHIYAMA, OAB/MT 12.919, sob pena de 

nulidade. Juntam-se os seguintes documentos: (1) contrato social da 

Autora, (2) cartão CNPJ, (3) procuração, (4) boletins de ocorrência e 

representação criminal, (5) imagens invasores, (6) imagens proteção 

realizada pelos funcionários da Autora, (7) Projeto implantação do 

Condomínio, (8) Autorização Parcelamento do Solo e Croqui das áreas, (9) 

Protocolo de doação das áreas públicas, (10) Resposta ao Requerimento 

de Execução de Via Pública, (11) Memorial de incorporação do 

Condomínio, (12) Matrículas das áreas objeto das tentativas de invasão, 

(13) BCI das áreas do Condomínio e doação. Dá-se a causa o valor de R$ 
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20.000,00 (vinte mil reais). Nestes termos, pede deferimento. Cuiabá-MT, 

15 de março de 2017. DECISÃO: (...) Desta forma, uma vez que as provas 

documentais carreadas nos autos são suficiente para comprovar, em 

cognição sumária, não exauriente, os requisitos do artigo 561 do CPC, bem 

com a efetiva ameaça à posse dos autores acolho o parecer ministerial e 

DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO PROIBITÓRIO em favor da autora, sobre os imóveis objeto 

das matrículas nº. 94.818 e 94.819 localizados na Av. das Torres, bairro 

São João Del Rey, nesta Capital/MT. 1. Expeça-se MANDADO DE 

PROIBITÓRIO. 2. Fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por 

pessoa, no caso de descumprimento desta decisão. 3. CITEM-SE os réus, 

querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 564, do Novo Código de Processo Civil e INTIME-OS da presente 

decisão. 4. 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. 5. Decorrido o prazo para a defesa, certifique o 

necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação. 6. 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. 7. INTIMO 

a autora desta decisão e para que tome providência 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. 8. Oficie-se o COMITE ESTATUAL DE ACOMPANHAMENTO 

DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS desta decisão ressaltando que por se tratar 

de mandado meramente proibitório, é desnecessária sua intervenção no 

cumprimento. 9. Dou ciência ao Ministério Público. 10. Cumpra-se, com 

urgência, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 8 de março de 2018. 

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

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

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

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

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENCESLAU PIANTA, digitei. CUIABÁ, 3 de maio de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Analista/Gestor Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1033869-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO EVANGELISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA MOREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1033869-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): GERALDINO EVANGELISTA DOS 

SANTOS REU: LUCIMARA MOREIRA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Reintegração de Posse c/c pedido liminar ajuizada por 

GERALDINO EVANGELISTA DOS SANTOS, em desfavor de LUCIMARA 

MOREIRA DA SILVA, objetivando a proteção possessória uma área 

localizada a Rua 58, casa 218, lote 21, Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT. Os 

autos foram inicialmente distribuídos perante o Juízo da 5ª Vara Cível, que 

declinou a competência para processamento e julgamento da presente 

ação para a 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário, desta 

Capital, nos termos da Resolução 006/2014/TP. Acolhida a competência, 

foi designada audiência de justificação (id. n. 22887001), que fora 

realizada, conforme id. n. 26071605. A liminar restou deferida em favor da 

parte autora, no id. n. 26403136. Na manifestação de id. 27802590, a parte 

autora informou que houve a perda superveniente do objeto visto que a ré 

já desocupou voluntariamente o local. Destarte, não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, conquanto a parte autora tenha 

propugnado pela extinção da demanda por perda superveniente do objeto, 

salienta-se que a perda do objeto se dá por evento ulterior que venha a 

prejudicar a solução de questão pendente, privando-a de relevância atual, 

o que não é o caso dos autos. Contudo, verifico que conforme 

manifestação aportada pela parte autora no id. n. 27802590, resta patente 

o desinteresse no prosseguimento da ação. Nesse sentido, aplicando-se o 

princípio da instrumentalidade das formas, é lícito à parte desistir da ação 

e, uma vez homologado seu pedido, o processo é extinto nos termos do 

art. 485, VIII ,do CPC. Fredie Didier Junior, assevera que: “A desistência do 

prosseguimento do processo ou desistência da ação é um negócio jurídico 

uniliteral do demandante, a princípio sem necessidade do consentimento 

do réu, pelo qual ele abdica expressamente da sua posição processual 

(autor), adquirida após o ajuizamento da demanda[1]”. O parágrafo único 

do art. 200 do CPC dispõe, também, que a desistência somente produz 

efeito após homologada pelo juízo, conforme vejamos: “Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial”. Compulsando os autos, 

verifico que o pedido de desistência foi assinado por advogado que 

possui os poderes especiais para tanto, consoante instrumento 

procuratório anexo. Ademais, há por parte da ré, a concordância com a 

desistência da demanda (id. n. 28299337). Isto posto, não havendo mais 

razão para tramitação desta demanda, diante do pedido de desistência da 

parte autora, bem como da anuência da parte ré, nos termos do art. 200 e 

art. 485, VIII, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência e, por 

conseguinte, julgo extinto, sem resolução do mérito, a presente ação 

possessória. Deixo de condenar em custas e honorários, ante os 

benefícios da justiça gratuita que ora defiro, nos termos do art. 98 do CPC. 

INTIMO a parte autora, via DJE, desta decisão. Decorrido o prazo legal, 

certifique-se a preclusão deste decisum. Cuiabá, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) Carlos Roberto Barros de Campos Juiz de 

Direito [1] Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao 

direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento / Fredie 

Didier Jr. – 20. ed. – Salvador: ed. JusPodivm, 2018.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061321-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 22 de 350



MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA DAMIANI OAB - MT25511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (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 legal, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO a Contestação 

e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1041757-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON TORRES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT15757-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO DESUITE ALVES (CONFINANTES)

CARLOS DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

LUCIA CRISTINA DOS SANTOS MARQUES (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

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

para, no prazo legal, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO a Contestação 

e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010081-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARLOS MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1035304-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PINHO THEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038991-58.2019.8.11.0041

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:

ANDRE FERNANDES FREITAS (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, manifestarem-se acerca do Aviso de 

Recebimento (Assinado por Terceiro) juntado aos autos, requerendo o 

que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031295-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. M. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS OAB - MT12136-O (ADVOGADO(A))

MAKEIBY FONSECA OAB - MT24453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. S. (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, manifestarem-se acerca da Diligencia 

Negativa juntada aos autos, requerendo o que entenderem de direito. – 

Nada Mais.

Intimação 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)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076743 Nr: 58435-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, sobre os cálculos acostados às 

fls.128/129. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058345 Nr: 50194-73.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HANDERSON DE ARRUDA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE MOURA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716, LIGIMARI GUELSI - OAB:12.582/MT, PATRICIA LEDA 

VICARI - OAB:13796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

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

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236375 Nr: 5466-59.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAC FIRMIANO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONILDO BATISTA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:8.111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1149068 Nr: 31275-02.2016.811.0041

 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: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA CARVALHO DA SILVA PIRES

 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:

 Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS MONITÓRIOS, constituindo-se 

de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 5.796,61 (cinco mil 

setecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), 

prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do 

Livro I da Parte Especial, nos termos do § 8º do artigo 702 do novo Código 

de Processo Civil.

Correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data da emissão do cheque 

(4/2/2008), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data 

de sua apresentação (7/2/2008).

Condeno à requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do novo Código de Processo Civil.

Transitada a sentença em julgado, intime-se a parte requerente para 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento (NCPC, 513, 

§ 1º, 523 e 524).

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 909686 Nr: 36611-55.2014.811.0041

 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: HÉLIO DOS REIS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA, 

CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI, TARCISIO LUIS DAVANTEL 

MARCHIORE, CAMILA ZANOTTO SURIAN MARCHIORE, CAROLINA VIEIRA 

CURVO MARCHIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:OAB/MT 12.737

 Manifestem-se os requeridos acerca das petições de fls. 326/330.

No mais, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será saneado, com a apreciação de eventuais 

preliminares e das provas pretendidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 909686 Nr: 36611-55.2014.811.0041

 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: HÉLIO DOS REIS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA, 

CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI, TARCISIO LUIS DAVANTEL 

MARCHIORE, CAMILA ZANOTTO SURIAN MARCHIORE, CAROLINA VIEIRA 

CURVO MARCHIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:OAB/MT 12.737

 Ante o exposto: a)DECLARO O FEITO SANEADO e DEFIRO a produção 

das provas documental, testemunhal e depoimento pessoal das partes, 

sob pena de confissão;b)Determino a distribuição do ônus da prova, 

conforme alhures mencionado;c)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;d)Designo audiência de instrução para o dia 24/06/2019, às 

14h, devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias 

da intimação desta decisão;e)Cabe ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará intimação de 

forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do 

CPC/2015.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909686 Nr: 36611-55.2014.811.0041

 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: HÉLIO DOS REIS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA, 

CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI, TARCISIO LUIS DAVANTEL 

MARCHIORE, CAMILA ZANOTTO SURIAN MARCHIORE, CAROLINA VIEIRA 

CURVO MARCHIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:OAB/MT 12.737

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes por seus 

advogados e via DJE para tomarem ciência da audiência designada.

Data: 24/06/2019

Horário: 14h00min

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1098368 Nr: 9856-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP GÁS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A, GUSTAVO GONÇALVES GOMES - 

OAB:266894-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Contudo, a hipótese do §1º não deve ser entendida como regra, mas sim 

exceção para ocasiões em que haja necessidade de “esclarecimentos” ou 

“ajustes” à decisão saneadora já proferida . Destarte, visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do CPC de 2015, que estabeleceram os 

Princípios da Cooperação e Não-surpresa, intimem-se as partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de preclusão:a)Especifiquem as 

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), sob pena de 

indeferimento;b)Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o 

motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a 

necessidade de inversão do ônus e distribuição do ônus da prova diversa 

da regra geral (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 quais 

questões de direito que entendem, ainda, controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).Transcorrido o prazo 

fixado, certifique-se eventual inércia das partes, e em seguida remeta-se 

o feito para prolação de decisão de saneamento e organização do 

processo. Ressalvo, que a especificação de provas não obstará o 

eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida 

as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 909686 Nr: 36611-55.2014.811.0041

 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: HÉLIO DOS REIS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA, 

CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI, TARCISIO LUIS DAVANTEL 

MARCHIORE, CAMILA ZANOTTO SURIAN MARCHIORE, CAROLINA VIEIRA 

CURVO MARCHIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:OAB/MT 12.737

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC:

I) JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais de adjudicação compulsória e 

danos morais formulados por Hélio dos Reis Martins para o fim de 

conceder a adjudicação dos imóveis registrados nas seguintes matrículas, 

todas registradas no Cartório do 2º Ofício de Cuiabá/MT:

a.1) N° 94.265 (casa 01)

 a.2) N° 94.266 (casa 02)

 a.3) N° 94.267 (casa 03)

 a.4) N° 94.268 (casa 04)

II. a) CONDENO os requeridos CONSTRUBELLO CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA ME e FRANCISCO KLEBER DA SILVA, 

solidariamente, ao pagamento de danos morais, no equivalente a R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a contar desta sentença (Súmula 

362 do STJ);

II. b) Em razão da sucumbência, CONDENO os réus CONSTRUBELLO 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA ME e FRANCISCO 

KLEBER DA SILVA ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao 

patrono dos autores, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 85,§§2 e 3° do CPC.

Torno definitiva a liminar concedida às fls. 263.

 Com trânsito em julgado, expeça-se a respectiva carta de adjudicação.

Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos com baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027084 Nr: 35404-84.2015.811.0041

 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: SALATIEL DE LIRA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041326 Nr: 42204-31.2015.811.0041

 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 CLARISSA DE LIMA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200.488

 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.: 1162490 Nr: 36963-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINA SGUAREZI RUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para manifestar sobre Laudo de Avaliação, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838173 Nr: 42887-39.2013.811.0041

 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: ROSANA SPERANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIGNER VEICULOS E IMÓVEIS LTDA, 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 
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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.: 858117 Nr: 103-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAÉRCIO SOARES MARTINS, MARIBETE DA 

COSTA SOARES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, deixei de cumprir o determinado no despacho de fl. 

113 tendo em vista que, analisando os autos, mais precisamente a 

sentença de fls. 105/106-vº, lá está determinado no itém II da decisão que 

esta deveria ser objeto de liquidação, fato que não aconteceu, sendo a 

sentença, assim, iliquida e sem valor definido para o seu cumprimento, o 

que torna impossível o cumprimento da decisão de fl. 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858117 Nr: 103-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAÉRCIO SOARES MARTINS, MARIBETE DA 

COSTA SOARES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerente ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 10 (DEZ) 

dias, manifestar-se sobre a Certidão de fl. 114. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889983 Nr: 23206-49.2014.811.0041

 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: ESPÓLIO DE ADONES ANTONIO VIEIRA LEHMKUHL, 

EUNICE JORGE DA CUNHA LEHMKUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIGNER VEICULOS E IMÓVEIS LTDA, LUIZ 

HADDAD FRANCO DALIA, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, ROSANA SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT, JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR - 

OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - OAB:12.056/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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729613 Nr: 25631-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOE GOMES DE CAMPOS, JOANA RODRIGUES 

DO NASCIMENTO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO WENCESLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÂMARIS ALVES CHAVES - 

OAB:12377-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO G. JOUAN 

JUNIOR - OAB:10369/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259847 Nr: 21148-54.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KARINA ADRIEN CORREA DA COSTAMARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CORRÊA DE ARRUDA ALVES, 

MARIA DE BRITO FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO MARTINELLI - OAB:8634, 

STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - OAB:10.037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:8.534

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949370 Nr: 59955-65.2014.811.0041

 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: ELDOR WEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

JUSTINA AMÉLIA DOS SANTOS CARVALHO, JULIENE DE MATOS MORAIS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Considerando as diversas tentativas de citação da requerida que foram 

implementadas, defiro o pedido de fl. 127/verso, ao que determino a 

citação da requerida JUSTINA AMÉLIA DOS SANTOS CARVALHO por 

edital, com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Concedo à parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, 

nos autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do 

artigo 257 do NCPC.

 Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949370 Nr: 59955-65.2014.811.0041

 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: ELDOR WEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

JUSTINA AMÉLIA DOS SANTOS CARVALHO, JULIENE DE MATOS MORAIS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Defiro o pedido de fls. 139 e dispenso a publicação do edital em jornal de 

grande circulação.

Certifique-se se transcorreu o prazo do edital. Se positivo e inexistindo 

defesa por parte da requerida, intime-se pessoalmente o curador especial 

nomeado à fl. 135 para que se manifeste nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.
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 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949370 Nr: 59955-65.2014.811.0041

 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: ELDOR WEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

JUSTINA AMÉLIA DOS SANTOS CARVALHO, JULIENE DE MATOS MORAIS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

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

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893117 Nr: 25291-08.2014.811.0041

 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: ROSALINA PERALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, 

NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167513 Nr: 39034-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSE BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN NASCIMENTO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA PATRICIA MACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

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

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

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

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081223 Nr: 2134-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONORA DE CARVALHO REINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIOMAR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, 

CARLA REGINA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107519 Nr: 13645-30.2016.811.0041

 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: ARANTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS 

LTDA ME, FABIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. PONTES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 924981 Nr: 46464-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLY MARTINS DE SOUZA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Exceção de Pré-Executividade ajuizada pela DANIEELY 

MARTINS DE SOUZA CASTRO em face de SESI- SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA/ DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO.

O excepto pugnou pela rejeição da presente exceção (fls. 122/125).

 É o relato.

 DECIDO.

 Sem maiores delongas, considerando que a Exceção de 

Pré-Executividade foi interposta por negativa geral, inexistem argumentos 

a serem debatidos e analisados.

 A petição inicial veio acompanhada dos documentos pertinentes, 

juntamente com o título executivo extrajudicial, e a demanda se 

desenvolveu com a observância do devido processo legal.

 Logo, a sua rejeição é medida que se impõe.

 Ante todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de fls. 

(116/120).

 Intime-se a parte exequente para apresentar a planilha atualizada do 

débito, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 924981 Nr: 46464-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLY MARTINS DE SOUZA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Processo nº 46464-88.2014.811.0041

Código 924981

Vistos.

Considerando as diversas tentativas de citação do executado que foram 

implementadas, defiro o pedido de fl. 93, ao que determino a citação da 

executada Danielly Martins de Souza Castro por edital, com prazo de 30 

dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.
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Concedo à parte requerente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, 

nos autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do 

artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de 

mérito.

 Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 22 de maio de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024471-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO PANTANAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOENIR ALBERNAZ VANDONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Certifico que remeto estes autos conclusos para 

apreciação dos Embargos de Declaração. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 

2020. ROSANGELA GOMES BEZERRA Técnic(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª 

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: ( )

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016444-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELINO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1016444-24.2019.8.11.0041 JOAO 

MARCELINO RIBEIRO Seguradora Lider Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência de conciliação designada para o dia 27/09/2019, às 08h00 - 

Conciliação 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). 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001030-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKES DE SIQUEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE BATTISTOTTI BRAGA OAB - MT20708-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO OAB - SP196337 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001030-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIKES DE SIQUEIRA DOS SANTOS RÉU: PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES 

TOXICOLOGICOS LTDA Tendo em vista os argumentos expostos na 

petição de ID 20700337, destituo o Laboratório Carlos Chagas nomeado no 

saneador, para nomear a empresa MEDIAPE para proceder a perícia neste 

processo, produzindo a contra-prova requerida pelas partes. Intime-se o 

autor para oferecer os quesitos e indicar o assistente técnico. Intime-a 

para apresentar o valor de seus honorários, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 

13 de setembro de 2019. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004921-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERTON DE ALMEIDA (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:

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: 1004921-15.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WEBERTON DE ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 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
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041678-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO LEANDRO 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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041678-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATALINO LEANDRO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar a representação processual, tendo em vista que a 

procuração de ID 24170527 foi assinada a rogo e todos os documentos 

pessoais estão assinadas por escrito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020720-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE ANA 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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020720-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIDIANE ANA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar a representação processual, tendo em vista que a 

procuração de ID 24170527 foi assinada a rogo e todos os documentos 

pessoais estão assinadas por escrito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005387-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES CALAURO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005387-72.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS RODRIGUES CALAURO REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(art. 321, parágrafo único), juntar nos autos (i) o contrato de 

financiamento do imóvel objeto da demanda; e (ii) o extrato que demonstre 

a quitação parcial das parcelas do financiamento. No mesmo prazo, 

deverá o autor trazer aos autos os elementos aptos a comprovar o 

preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento desse pedido Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033696-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FREITAS SANTOS (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018392-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CAMARGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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: 1032844-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041459-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ETHIENILSON LEONAM ARRUDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MENEZES BERTOTTI OAB - MT22592/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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 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 
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de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040233-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIR FREITAS GUIMARAES (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:

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 o laudo/avaliação no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023299-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO CESAR (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 requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009536-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO JHONNES PASSARINI (REU)

KELLY REGINA DA SILVA (REU)

A. V. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO JHONNES PASSARINI OAB - MT22878/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009536-19.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDNEY ALMEIDA FERREIRA REU: ROBERTO JHONNES PASSARINI, KELLY 

REGINA DA SILVA, A. V. P. Defiro a expedição de oficios requeridas pelos 

réus no ID 22426543. Ofice-se à Receita Federal, ao Samu, à Deletran e a 

Seguradora Lider Quanto ao pedido do autor para oficiar Delegacia sobre 

juntada de inquéritos de crime de trânsitos supostamente cometidos pelo 

réu Roberto Jhonnes Passarini, devo dizer que este documento deve ser 

providenciado pelo próprio autor, uma vez que não há sequer dados 

suficientes para expedição de qualquer solicitação, portanto indefiro tal 

pedido. Após, a juntada dos referidos ofícios, intimem-se as partes para 

manifestarem e voltem-me conclusos para o saneador. CUIABÁ, 11 de 

fevereiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017664-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BONES DA SILVA (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050648-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONY WESLEY NOBREGA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033677-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MORAES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017429-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EOCINEY LUIS CINTRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (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 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049165-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo aREQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1032612-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONECSOFT INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

X-APPS SOFTWARE EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR VIEIRA DE SOUZA NETO OAB - SP367528 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025241-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRC COMERCIO DA MODA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNACRUZ COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-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 a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1048200-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENARA GANDINI DE CARVALHO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022568-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JANAINA GONCALVES DOURADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022568-57.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLA JANAINA GONCALVES DOURADOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, 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). 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022568-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JANAINA GONCALVES DOURADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019098-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA AGUIAR LEMOS (AUTOR(A))

MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA OAB - MT6482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (REU)

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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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.

Ofício Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002655-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VIEIRA ORIVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6435/6436, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Ofício nº 1002655-89.2018.8.11.0041 Cuiabá- MT, 4 de 

fevereiro de 2020. Referência: Processo n. 1002655-89.2018.8.11.0041 

Parte autora: LUZIA VIEIRA ORIVES Parte ré: ITAU UNIBANCO S/A 

Senhor(a) Gerente: Solicito a Vossa Senhoria, as providências 

necessários, para remeter a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, os 

comprovantes de saque das ordens de pagamento nos valores de R$ 

1.377,85 (um mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco 

centavos) e R$ 449,84 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e 

quatro centavos), nas contas informadas no petitório anexo. 

Atenciosamente, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO JUÍZA 

DE DIREITO Documento assinado eletronicamente Ao(À) Senhor(a) 

Gerente do Banco Santander S/A - Agência nº 3466 Av. Getúlio Vargas, 

nº 384, Bairro Quilombo Cuiabá-MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014330-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PERSIO ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001900-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS EVANDRO PINHEIRO (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) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017497-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLA LEITE GALVAO - ME (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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032774-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARLA HERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023761-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MOREIRA DA COSTA FILHO (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). BEM COMO, 

INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO PARA CITAÇÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 849880 Nr: 53008-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SUZUKI VARJÃO KOMATSU, ELAINE DA 

CONCEIÇÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO MARCIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 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 ofício 

de fls. 255/256, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 824731 Nr: 30776-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA DOMINGOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL GOMES DE 
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CARVALHO - OAB:10.891 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061/B, 

GABRIELA BALBINOT KRAUSPENHAR - OAB:15.824/MT, MÁRICO 

FERNANDO CARNEIRO - OAB:17.975, SILVANA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15374

 Considerando a certidão da contadoria às fls. 209, verifica-se dos autos 

que na sentença não foi delimitada a data do evento danoso e as partes, 

sequer recorreram sobre este fato.

 Portanto, ante a manifestação das partes às fls. 210 e 212/213 e da 

análise do feito, entendo que a data do “evento danoso” corresponde a 

data da assinatura do contrato às fls. 34/35, ou seja, em 08/01/2011 

quando a exequente iniciou 5º semestre.

Remetam-se os autos à contaria para a elaboração dos cálculos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 16521 Nr: 13100-82.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL, JEAN LUIS 

TEIXEIRA, RAIMAR ABILIO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5.380/MT, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737, RAIMAR 

ABILIO BOTTEGA - OAB:3.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Considerando que os exequentes intimados para manifestarem nos autos, 

permaneceram inertes consoante certidão de fls. 1605.

Dessa forma, efetuo a baixa da restrição inseria por meio do sistema 

RENAJUD como se vê no extrato anexo.

 Expeça-se ofício a 7ª Vara Criminal, em resposta ao ofício de fls. 

1606/1624, informando a baixa da restrição do veículo VW/Gol 16V, placa 

XE 5394.

Intime-se o administrador judicial da executada para que indique bens 

passíveis de penhora para a satisfação do débito atualizado no valor de 

R$ 364.130,41 (trezentos e sessenta e quatro mil, cento e trinta reais e 

quarenta e um centavos).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 226313 Nr: 33589-04.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMBEV - COMPANHIA DE BEBIDAS DAS 

AMÉRICAS, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAÉRCIO MAURO DA SILVA 

- OAB:20.296/MT, ANDREIA CUNHA - OAB:OAB/PR 27.115, JENIFER LIZ 

WEBER CASAGRANDE REICHMANN - OAB:25929/PR, Lincoln Thiago 

Calixto - OAB:21927/PR, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT, RODRIGO GOMES 

BRESSANE - OAB:8.616/MT, WALDIRENE GOBETTI DAL MOLIN - 

OAB:22019/PR

 Intime-se a executada para manifestar sobre o saldo remanescente 

mencionado na petição de fls. 835/836, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 318601 Nr: 21214-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Compromisso Arbitral->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTI FASHION WEAR, JACINTA DE 

ANDRADE SANTI, REZIEL SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA ALVES ALMEIDA - 

OAB:16785, HUMBERTO ROSSETI PORTELA - OAB:91.263, IGOR GOES 

LOBATO - OAB:307.482, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 Indefiro o pedido de fl. 260, pois a intimação do bloqueio BACENJUD não 

foi publicada em nome dos corretos advogados dos executados, 

conforme petição e substabelecimento às fls. 204/205.

Assim, renove-se a intimação da penhora BACENJUD, observando-se a 

petição e substabelecimento às fls. 262/263.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 371127 Nr: 7695-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 301/305.

Expeça-se novo mandado de penhora do veículo objeto de restrição 

RENAJUD (fl. 254), para o endereço informado à fl. 304.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

 VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 390673 Nr: 25817-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JOSE LOZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAUSBURG HORTIFRUTIGRANJEIROS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON ALEXANDRE MIANI - 

OAB:126973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os sócios da empresa executada, indicados às fls.133/134, para 

manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 135 do CPC/15).

Em tempo, comunique-se a instauração do incidente ao distribuidor para as 

anotações devidas (art. 134, §2º, do CPC/15).

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419944 Nr: 6064-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEZIO BARBUIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, FERNANDO DAMACENO PERES - OAB:12.553/MT, 

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO 

CARMO - OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - 
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OAB:7.196 OAB/MT

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

OAB:20.626/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, 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): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 173847 Nr: 22353-89.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR COCHONE LOÇÃO, BOOLEANOS CONSULTORIA 

ADMINISTRATIVA LTDA, MONTE MARIA CONSULTORIA EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR, 

ROSANA COSTA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, ANA LUIZA PERÓN MEDINA - OAB:7.295/MT, 

ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, FABRICIO CRUZ 

SOARES DA SILVA RANER - OAB:OAB/RJ 170.532, KAROLINE 

RODRIGUES FÁVERO - OAB:8018/MT, LEONARDO GOMES DA SILVA - 

OAB:200.387 RJ, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:OAB/MT 15.764, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/O, 

Jefferson Silveira Barbosa - OAB:93964/RJ, LEANDRO MATTOS DE 

CERQUEIRA - OAB:124.487, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT, PAULO SCHNEIDER - OAB:8.117, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 I – Defiro o pedido de fls. 1130/1131.

Oficie-se como pleiteado.

II – Nos termos dos artigos 9º e 10º, ambos do CPC/2015, visando evitar a 

prolação de decisão surpresa, além de garantir o contraditório e ampla 

defesa e a celeridade, intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca da petição e documentos de fls. 

1145/1174.

Cumpra-se.

 Após, voltem-me conclusos.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

 VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 81202 Nr: 6892-87.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DE LARA SORIANO ESPÓSITO, 

MARIO PINHEIRO ESPOSITO

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

OAB:5483/MT, KLEBER TOCANTIS MATOS - OAB:4982 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA BORGES 

MONTEIRO BRITTA - OAB:4261, PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 Defiro o pedido de fls. 613/614.

Oficie-se como pleiteado.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 823636 Nr: 29725-74.2013.811.0041

 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: MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA, ROGERIO CANTADORI, GERMANA DE FREITAS E SILVA MATIAS, 

RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, ROSA ESTELA ROJAS 

DIAZ, CELSO FIRMO RODRIGUES, EVELINE MEIRELLES GONÇALVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, JOSE JOAQUIM OVELAR - OAB:OAB/MT 

25071/O, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, LUIZ AUGUSTO 

MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT, MAURÍCIO AUDE 

- OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6.270/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Defiro o pedido de fls. 727/728.

Oficie-se ao Juízo do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, 

solicitando os áudios das audiências de instrução realizadas nos autos nº 

0041770-41.2010.811.0001.

Com a resposta, encaminhe-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

 VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 811529 Nr: 18018-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILIA COMERCIO DE GAS LTDA ME, 

JOAMILTON CARLOS DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR - OAB:23536/O, 

ERICK SOARES TELES - OAB:16548/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Citem-se os sócios da empresa executada, indicados às fls.213/214, para 

manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 135 do CPC/15).

Em tempo, comunique-se a instauração do incidente ao distribuidor para as 

anotações devidas (art. 134, §2º, do CPC/15).

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744844 Nr: 41935-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUSMIRON ROMEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRICIA PINESSO - 

OAB:9.523-MS, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:PR-46256, 

FERNANDA TAGLIARI - OAB:OAB/PR 50.097, MARIO KRIEGER NETO - 

OAB:OAB/PR 42.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-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), e via Diário Eletrônico, para informar dados da conta para 

expedição do alvará, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714253 Nr: 7587-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENY MARIA DA SILVA PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922/MT, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:8153 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 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150067 Nr: 31749-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GEOVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO 

SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AGENOR JACOMO 

CLIVATI JUNIOR, para devolução dos autos nº 31749-70.2016.811.0041, 

Protocolo 1150067, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 894106 Nr: 25961-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO MUNIZ JUNIOR, MAGDA MARA 

MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37.007/PR, RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12.549/MT

 Intimem-se os executados do termo de penhora e, a seguir, expeça-se a 

certidão para a exequente providenciar a averbação.

Após, à avaliação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898864 Nr: 28961-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSPT, DAYANE MONIKE DE SOUZA PEDROSO

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

TRABALHO MÉDICO, CLÍNICA FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17.251/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE REQUERIDAsoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 384/387, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 925209 Nr: 46607-77.2014.811.0041

 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: NÁDIA ESTEVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SERVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Ante o exposto, com suporte no acima mencionado, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 924, III do CPC.Outrossim, defiro a expedição da 

guia de habilitação de crédito em favor da parte exequente, fornecendo as 

cópias necessárias para tanto.Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.Vandymara Galvão R. P. 

Zanolo Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892365 Nr: 24806-08.2014.811.0041

 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: KATIELY EVELYN GONZAGA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA, JOÃO FELIX DIAS, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, LUIZ 

ANTONIO ARAUJO JUNIOR - OAB:12244, PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERENTE/APELADO, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto às fls. 775/801, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1041709 Nr: 42400-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. D. VEST CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA CARVALHO OLIVEIRA, RITA 

DE CÁSSIA CARVALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FONSECA DA ROCHA - 

OAB:80.017/OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifique-se o trânsito em julgado.

Após, intime-se a parte credora para dar andamento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045778 Nr: 44279-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM RIBEIRO DA COSTA, JOSE ALVES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON POMBALINO JUNIOR - 

OAB:323396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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 
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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): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1082829 Nr: 2828-04.2016.811.0041

 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: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DIEGO ARAUJO DE ALCANTARA, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR ESTALK - OAB:247302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Defiro o pedido de fl. 215.

Expeça-se alvará em favor de Karla Pereira Lima dos Santos o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) e seus rendimentos, observando-se os dados 

bancários de fl. 215.

 Para não tumultuar o andamento do feito, considerando a audiência 

designada para o dia 18/02/2020, a análise da petição de fl. 215 será feita 

após a audiência.

 Cumpra-se.

 Voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1428145 Nr: 15018-91.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA RITA COMERCIO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS 

E PEÇAS LTDA - ME, JOSÉ GAMBALLI NETO, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES, ZAMAR TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 11.632, FELIX JAYME NUNES DA CUNHA - 

OAB:6010-MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:OAB/MT 

8506-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERENTE e o REQUERIDO, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre a PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS de fls. 184/189, no valor 

de R$ 27.750,00 (vinte e sete mil e setecentos e cinquenta reais), no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008625-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDECI MAGALHAES DA CUNHA (REU)

ROICE LEILA SILVA COSTA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008625-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELMO ENGENHARIA LTDA REU: ROICE LEILA SILVA COSTA, ALDECI 

MAGALHAES DA CUNHA Não há hipótese de extinção do processo (art. 

354, CPC), nem de julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), assim 

trata-se de saneamento do feito. Não há questão processual pendente, os 

réus não contestaram a inadimplência, contudo as partes divergem quanto 

aos valores das benfeitorias construídas pelos réus no terro adquirido da 

empresa autora e pedem a produção de prova pericial. Defiro o pedido da 

empresa autora para fazer uma avaliação nas benfeitorias construídas 

pelos réus no terreno adquirido no Tropical Ville Cuiabá. Oficie-se. Após a 

juntada da avaliação, intimem-se as partes para manifestarem e voltem-me 

conclusos. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008625-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDECI MAGALHAES DA CUNHA (REU)

ROICE LEILA SILVA COSTA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008625-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELMO ENGENHARIA LTDA REU: ROICE LEILA SILVA COSTA, ALDECI 

MAGALHAES DA CUNHA Não há hipótese de extinção do processo (art. 

354, CPC), nem de julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), assim 

trata-se de saneamento do feito. Não há questão processual pendente, os 

réus não contestaram a inadimplência, contudo as partes divergem quanto 

aos valores das benfeitorias construídas pelos réus no terro adquirido da 

empresa autora e pedem a produção de prova pericial. Defiro o pedido da 

empresa autora para fazer uma avaliação nas benfeitorias construídas 

pelos réus no terreno adquirido no Tropical Ville Cuiabá. Oficie-se. Após a 

juntada da avaliação, intimem-se as partes para manifestarem e voltem-me 

conclusos. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008625-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDECI MAGALHAES DA CUNHA (REU)

ROICE LEILA SILVA COSTA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008625-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELMO ENGENHARIA LTDA REU: ROICE LEILA SILVA COSTA, ALDECI 

MAGALHAES DA CUNHA Não há hipótese de extinção do processo (art. 

354, CPC), nem de julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), assim 

trata-se de saneamento do feito. Não há questão processual pendente, os 

réus não contestaram a inadimplência, contudo as partes divergem quanto 

aos valores das benfeitorias construídas pelos réus no terro adquirido da 

empresa autora e pedem a produção de prova pericial. Defiro o pedido da 

empresa autora para fazer uma avaliação nas benfeitorias construídas 

pelos réus no terreno adquirido no Tropical Ville Cuiabá. Oficie-se. Após a 

juntada da avaliação, intimem-se as partes para manifestarem e voltem-me 

conclusos. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022633-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZINHA TALON DE CAMARGO (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPOCRAN FERNANDO GALDINO ALVES (EXECUTADO)

LOURDES HELENA DE OLIVEIRA LOBO (EXECUTADO)

ADMIR DAS GRACAS DE SOUZA LOBO (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022633-23.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIZINHA TALON DE CAMARGO, CID IMOVEIS EIRELI - EPP EXECUTADO: 

IPOCRAN FERNANDO GALDINO ALVES, ADMIR DAS GRACAS DE SOUZA 

LOBO, LOURDES HELENA DE OLIVEIRA LOBO SANEAMENTO Não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado 

do mérito) do Código de Processo Civil. Questões processuais pendentes 

1) Inadequação da Via Eleita A parte exequente alega a inadequação da 

via eleita pelos executados, os quais apresentaram os embargos à 

execução em forma de contestação. De fato, os executados deveriam ter 

distribuído os embargos à execução em apartado e não apresentado na 

forma de contestação. Todavia, por se tratar de processo antigo (2016), 

foi deferida a concessão da justiça gratuita aos executados/embargantes 

sob o ID 18036478 e indeferida a suspensão da execução, mantendo-se 

os embargos atrelados a esta execução, já que não houve prejuízo às 

partes, decisão esta que não foi objeto de recurso no momento oportuno. 

Portanto, rejeito a presente preliminar. 2) Impugnação da Justiça Gratuita A 

parte exequente/embargada impugna a concessão da justiça gratuita aos 

embargantes/executados, todavia, a insurgência não veio acompanhada 

de provas da ausência de hipossuficiência, razão pela qual mantenho a 

concessão da justiça gratuita. Rejeito, pois a impugnação ao pedido de 

justiça gratuita. 3) Ilegitimidade ativa da CID IMÓVEIS Os embargantes 

alegam a ilegitimidade ativa da imobiliária CID IMÓVEIS para figurar na ação 

de execução, todavia, sequer justificam tal pleito, sendo certo que a 

preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a imobiliária intermediou a 

locação e figura nos autos como representante da locadora Sra. 

Marizinha. Assim, rejeito a preliminar. 4) Inexistência de Título Executivo A 

presente preliminar se confunde com o mérito dos embargos à execução, 

razão pela qual será analisada no momento oportuno. 5) Matéria 

controvertida A questão controvertida nestes autos consiste em saber se 

os valores executados do contrato de locação residencial entabulado 

entre as partes restaram ou não quitados: a) aluguéis dos meses de 

maio/2016 a setembro/2016; b) rateio de 60% (sessenta por cento) do 

IPTU dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; c) taxas de consumo de 

energia dos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro do ano de 2016; 

d) taxa de consumo de água dos meses Julho, Agosto e Setembro do ano 

de 2016; e) despesa com reparos no imóvel e limpeza geral, cheques 

devolvidos, multa contratual prevista na cláusula nona, alínea “b” do 

contrato de locação, cujas pendências, corrigidas até 29/11/2016, somam 

R$ 51.169,34. 6) Distribuição do ônus da prova Incumbe aos embargantes 

comprovarem o fato constitutivo do seu direito e aos embargados a 

existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito dos 

embargantes. Os embargados pugnam pelo julgamento antecipado da lide, 

e os embargantes pela produção de provas orais, o que desde já 

INDEFIRO, por não se mostrar útil no caso concreto, em que 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 metas estabelecidas pelo CNJ. 

Considerando que o valor bloqueado na conta da embargante se trata de 

verba salarial, conforme comprovam os documentos de ID 18208007, 

defiro o imediato desbloqueio. Expeça-se alvará judicial em favor da 

embargante MARIZINHA TALON DE CAMARGO, observando-se os dados 

bancários a serem por ela informados, no prazo de 05 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025253-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM DE FREITAS QUEIROZ SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT OAB - MT23237/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025253-71.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARMEM DE FREITAS QUEIROZ SOARES REU: BROOKFIELD 

CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Não há hipóteses 

de extinção do processo, nem de julgamento antecipado, assim trata-se de 

saneamento. As partes são legítimas e estão representadas. A empresa 

ré arguiu preliminar de carência de ação, por ausência de interesse de 

agir, a qual rejeito de plano, uma vez que a necessidade de proceder 

consertos no apartamento da autora foi reconhecida pela ré, que mandou 

seus funcionários no local e fez o serviço. Contudo, a autora alega que tal 

trabalho não solucionou completamente o problema de infiltração no teto 

do banheiro da suite. Assim, a matéria controvertida é a extensão do 

defeito alegado pela autora e contestado pela empresa ré. O ônus da 

prova pertence à empresa ré, em razão da inversão deferida na decisão 

inicial, a qual não foi objeto de recurso. Assim, defiro o pedido da ré para 

produzir a prova pericial e nomeio a empresa MEDIAPE como perita para 

proceder o levantamento dos defeitos alegados na inicial. Intimem-se as 

partes para apresentarem os quesitos e indiciarem assistentes técnicos. 

Após, intime-se a empresa perita para apresentar a proposta de 

honorários, que serão suportados pela empresa ré. CUIABÁ, 11 de 

fevereiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024152-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINILDA NERES DOS SANTOS DANTAS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024152-28.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSINILDA NERES DOS SANTOS DANTAS REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Josinilda Neres dos Santos 

Dantas contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

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

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 13/04/2019, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

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

apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do polo 

passivo e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26647912), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 13/04/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

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

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

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

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

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 
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inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

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

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

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

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

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

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

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

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

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

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

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

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 20695353 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 20695345) e o laudo pericial 

(ID 26647912). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro superior direito é de 50% (cinquenta por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (13/04/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036625-46.2019.8.11.0041
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JOSE DIRCEU GRANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036625-46.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE DIRCEU GRANDO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por José Dirceu Grando contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 13/08/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

26445680), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 13/08/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

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

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

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

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

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

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

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

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

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

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

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

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

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

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

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 
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documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

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

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 20411678) e o laudo pericial (ID 26445680). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro esquerdo é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(13/08/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

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

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019371-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LOPES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019371-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO LOPES DE MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Rodrigo Lopes de Moraes contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 25/08/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

26466218), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 25/08/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

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

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

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

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

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

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

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

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

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

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

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

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

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

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

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

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

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 19903838) e o laudo pericial (ID 26466218). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos SEGMENTOS DA 

COLUNA o percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o 

grau da invalidez que acomete a vítima em seu segmento da coluna lombar 

é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado 

sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (25/08/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 
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trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

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

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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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 SENTENÇA Processo: 1035140-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIANO PEREIRA DA SILVA REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

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

Fabiano Pereira da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 12.150,00 (doze mil e cento e cinquenta reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 01/01/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 26561593), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

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

sofreu um acidente de trânsito na data de 01/01/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

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

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

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

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

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

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

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

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

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

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

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

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

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

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

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

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

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

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Do 

requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de 

Seguros Gerais Analisando os autos verifico que o autor juntou em ID 

22493098 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 22493092) e o laudo pericial 

(ID 26561593). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

permanente parcial incompleta da estrutura crânio-facial o percentual 

incidente é de 100% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima 

em sua estrutura facial é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos 

e cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(01/01/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011565-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RAQUEL COELHO RIBEIRO (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:
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011565-71.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: THAIS RAQUEL COELHO RIBEIRO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 
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Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Thais Raquel Coelho Ribeiro 

contra Porto Seguro Companhia de Seguro e cia, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 13/11/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, comprovante em nome de terceiro e impugnação da 

justiça gratuita, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 27511536), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

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

sofreu um acidente de trânsito na data de 13/11/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

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

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

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

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

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

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

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

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

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

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

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

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

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

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

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

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

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

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da impugnação ao pedido de 

justiça gratuita O requerido afirma que o autor não trouxe qualquer 

documento a demonstrar a sua hipossuficiência. Entretanto, verifico que a 

parte autora apresentou carteira de trabalho em ID 18808979, no qual 

consta a informação de que a mesma está desempregada, demonstrando 

uma situação de incapacidade financeira. Posto isso, rejeito a preliminar 

suscitada. III – Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura 

do dispositivo legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de 

juntada de comprovante de residência do autor, bastando, pura e 

simplesmente, que o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem 

afirmado pelo autor, a procuração e declaração de pobreza contém o 

endereço indicado no comprovante na fatura de ID 18808968, de maneira 

que o formalismo requerido de declaração expressa do autor quanto a isto 

está dispensado, configurando, novamente, excesso de formalismo, que 

obsta o acesso à justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É 

inexigível a juntada de comprovante de residência da parte autora por 

ausência de disposição legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do 

Código de Processo Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser 

observados pela parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. 

Ademais, a autora esta qualificada e informa seu endereço na petição 

inicial sendo que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os 

dados fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é 

forçoso concluir que "a não apresentação do comprovante de residência 

não enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 

inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

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

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Certidão de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 18808982) e o laudo pericial (ID 27511536). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), e 

que a quantia já recebida administrativamente encontra-se no valor de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), percebe-se o valor remanescente totalizando em R$ 168,75 

(cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta 

e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (13/11/2016). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo R$ 700,00 (setecentos reais), na 

forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032581-81.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANTINA ZILDA ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Guilherme Almeida Tavares menor representado por Santina Zilda de 

Almeida contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

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

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

26/09/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 
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requerida apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade 

passiva, adequação do valor da causa e falta de interesse processual, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. 

Realização de avaliação médica (ID 26363589), sendo apresentado laudo 

pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 26/09/2018. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

necessidade de adequação do valor da causa Com relação a preliminar de 

adequação do valor da causa na presente demanda, não merece guarida 

a pretensão da parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído 

pelo autor na inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua 

eventual sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

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

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 22011595) e o laudo pericial (ID 25294168). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro direito é de 50% (cinquenta 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor 

de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(26/09/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. 

Havendo interesse da criança Guilherme Almeida Tavares e de acordo 

com o parecer ministerial, o valor referente ao seguro deverá ser 

depositado e permanecer em conta única judicial, conforme dispõe o art. 

1º, § 1º da Lei 6.858/80, eis que visa à proteção do patrimônio em face da 

possibilidade de dilapidação por seus responsáveis legais. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037592-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE PIMENTEL DA SILVA (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:

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: 1037592-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSIMERE PIMENTEL DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Rosimere Pimentel da Silva contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 11/06/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa e falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

27335179), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 11/06/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

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

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

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

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

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

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

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

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

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

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

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

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

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

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

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 
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valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

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

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 22983224) e o laudo pericial (ID 27335179). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos TORNOZELOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu tornozelo direito é de 25% (vinte e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(11/06/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022608-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON MAIA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022608-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELINGTON MAIA MACEDO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Welligton Maia Macedo contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 08/03/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa e falta de interesse 

processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da 

indenização. Realização de avaliação médica (ID 26445680), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

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

sofreu um acidente de trânsito na data de 08/03/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

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

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

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

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

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

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

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

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

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

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

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

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

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

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

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

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

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

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa Com relação a preliminar de adequação do 

valor da causa na presente demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que o valor da causa é atribuído pelo autor na 

inicial, o que não pode ser reduzido em virtude da sua eventual 

sucumbência. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III - Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

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

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 20411678) e o laudo pericial (ID 26445680). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um das MÃOS o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em sua mão esquerda é de 75% (setenta e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 
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de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o 

valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(08/03/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041175-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI BATISTA VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041175-21.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSINEI BATISTA VIANA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por ROSINEI BATISTA VIANA 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$ 2.191,04 (dois mil, cento e 

noventa e um reais e quatro centavos), Id. 21293765, bem como do saldo 

remanescente no valor de R$ 542,73 (quinhentos e quarenta e dois reais e 

setenta e três centavos) e R$ 378,75 (trezentos e setenta e oito reais e 

setenta e cinco centavos), nos Id. 26550045 e Id. 28239148. O exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 29018163). 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. 

29018163. 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-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014516-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES OAB - MT2420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CORRAL MORALES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BASSO OAB - MT12739-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014516-38.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SERGIO DONIZETI NUNES EXECUTADO: EVANDRO CORRAL MORALES 

Trata-se de cumprimento de sentença provisório relativo aos honorários 

advocatícios. No caso, verifica-se que as partes se compuseram 

amigavelmente nos autos consoante termo de acordo acostado no Id. 

27794613. Assim, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes, DECLARANDO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020. Vandymara 

G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005545-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005545-30.2020.8.11.0041 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, 10 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004481-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI BUZZATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004481-82.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para adequar sua inicial à sistemática processual em vigor e 

esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu o acidente, qual o tipo 

e o local da fratura, sob pena de indeferimento, (artigos 319, 320, 321, 

parágrafo único, CPC) no prazo de quinze dias. Deverá no mesmo prazo, 

juntar documentos comprobatórios da necessidade da justiça gratuita, 

como holerites, extrato bancário ou imposto de renda. Cuiabá/MT, 11 de 

fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037881-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037881-58.2018.8.11.0041 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 o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. RUBIA 
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GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004764-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE SOUZA CARVALHO (AUTOR)

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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004764-08.2020.8.11.0041 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, 10 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042819-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZ DE SANTANA VILAS BOAS (EXECUTADO)

DAS FULO COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RAZZINI FANCK OAB - MT26389/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1042819-62.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 27281953, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte ré, para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005372-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES VINICIO PEIXINHO (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° 1005372-06.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, devendo juntar 

aos autos documentos médicos legíveis. 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: 1005318-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE MELO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005318-40.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, devendo juntar 

aos autos Boletim de Ocorrência. 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: 1005262-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FONTES NOSE (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° 1005262-07.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Analisando 

os autos, verifico que os documentos pessoais do autor de ID 28984116, 

encontram-se ilegíveis. Desta forma, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15(quinze) dias, apresente cópias legíveis dos documentos 

pessoais. 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: 1004757-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON 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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004757-16.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora, para que, no prazo de 15(quinze) dias, emende a petição 

inicial, nos termos do art. 319 do CPC. 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: 1005036-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEISIANE COSTA PINHEIRO (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 PJE n° 1005036-02.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites 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). No mesmo prazo, deverá juntar aos autos Boletim de 

Ocorrência. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 
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Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006037-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR PEREIRA (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° 1006037-56.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2019 às 08:16 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006037-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR PEREIRA (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 Processo n. 1006037-56.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 27565006, 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, 11 de fevereiro de 

2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005090-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER AUGUSTO SANTOS CABRIOTTI (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° 1005090-65.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 13:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005034-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT DA CUNHA 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005034-32.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 13:15 - 13:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. 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: 1004907-94.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

C. V. D. S. C. (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° 1004907-94.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 12:45, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004910-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON KLOCK (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004910-49.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 Sala: Conciliação 

2 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: 1005463-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MENDONCA DA COSTA (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° 1005463-96.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 12:30 - 12:44, 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: 1005395-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA CAROLINE DE SOUSA (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° 1005395-49.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 13:00 - 13:14, 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 
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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: 1005383-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005383-35.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 13:30, 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: 1005382-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEMES 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° 1005382-50.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 13:45, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005279-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA (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 PJE n° 1005279-43.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 14:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004785-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA 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):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004785-81.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 Sala: Conciliação 

1 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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005549-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALN COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS UNILAC LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005549-04.2019.8.11.0041 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010283-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUCLIDES FRANCISCO PEREIRA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010283-95.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

27791530, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Isabela Mattoso 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044765-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CDN ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044765-69.2019.8.11.0041 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060475-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IESC - INSTITUTO DE ENSINO SABER DE CUIABA EIRELI - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1060475-32.2019.8.11.0041 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008487-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON PEREIRA GAMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008487-40.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026882-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINHA GALLE ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 49 de 350



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026882-80.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 28895396, 

referente ao pagamento da condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004986-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIAS 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 Processo n° 1004986-73.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15(quinze) dias, explique a divergência 

do seu nome no Boletim de Ocorrência de ID 28930472 e documentos 

pessoais juntados aos autos. Cuiabá/MT, 1de fevereiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005107-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY LIRA 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005107-04.2020.8.11.0041 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, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047126-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (AUTOR(A))

ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1047126-59.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005633-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. S. M. D. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIA DE SOUZA SILVA OAB - 007.850.971-80 (REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005633-68.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 13:15 - 13:29, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023127-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DA SILVA GONCALVES (EXECUTADO)

DORAIDI GLORIA CANDIDO (EXECUTADO)

CAMILA DA SILVA GONCALVES 94486905172 (EXECUTADO)

J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO VITOR CANDIDO DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023127-77.2019.8.11.0041 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038775-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ELAINE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA CANDIDA DE SOUZA OAB - MT25420/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ROSA DE OLIVEIRA ALVES SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038775-34.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes parinfluenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059990-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO JUREMA,SOUZA REIS, NORTCONSULT - JUSSARA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1059990-32.2019.8.11.0041 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019130-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA 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 SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019130-23.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

27480411, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Isabela Mattoso 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041296-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

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

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINY OLIVEIRA ASSIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041296-15.2019.8.11.0041 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 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038442-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038442-48.2019.8.11.0041 DESPACHO Mantenho a 

decisão recorrida e objeto do RAI 1001536-51.2020.8.11.0000 pelos seus 

próprios fundamentos. Prestei as informações solicitadas por meio do 

Ofício n. 005/2020-GAB. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038630-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY SOARES DE ALMEIDA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038630-41.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 28644603, designo audiência de conciliação para o dia 

29/05/2020 Sala: Conciliação 5 Horário: 13:45 - 13:59, 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. Cumpra-se o despacho de ID 26580489. Cuiabá/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038545-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA BOMFIM DE PINHO AMORIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038545-26.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 
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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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014335-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAICE DA SILVA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014335-71.2018.8.11.0041 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010665-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO CONDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE LIMA ESTEVO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010665-25.2018.8.11.0041 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021061-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KSW BIKES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUES JEAN FERRAZ EGIDIO DA SILVA OAB - SP291257 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO BATISTA DA SILVA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021061-61.2018.8.11.0041 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018330-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO GETULIO VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATHERINE MARTINS DE RESENDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018330-92.2018.8.11.0041 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037314-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON LUIS ABADES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA ARANTES GONCALVES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037314-90.2019.8.11.0041 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045696-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F W DISTRIBUIDORA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU GONZALES OAB - SP186288 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRACRUZ EXECUCAO DE PROJETOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045696-72.2019.8.11.0041 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 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034857-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMIX CONCRETO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CARVALHO MOL OAB - MG78019-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CINATRON LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034857-85.2019.8.11.0041 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036056-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO OAB - SP111264 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP (EXECUTADO)

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036056-45.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 
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impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012965-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA NUNES FELICIO DA CUNHA OAB - SP202183 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURO NORONHA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012965-57.2018.8.11.0041 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008688-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGMENTA MARKETING E ESTRATEGIAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008688-61.2019.8.11.0041 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033226-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES ANDREI ZUCCO OAB - SC10134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

ODETE GADENZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033226-77.2017.8.11.0041 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, 11 

de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011137-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE MONTEIRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011137-26.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte requerida para manifestar-se quanto ao pedido de desistência (ID 

28920445), no prazo de cinco dias. Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005803-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE DA SILVA MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005803-40.2020.8.11.0041 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). No mesmo prazo, deverá juntar aos autos Certidão de Óbito 

da mãe, bem como declaração de única herdeira, se for o caso, ou 

providenciar a habilitação dos demais herdeiros(pai/irmãos). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1022124-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS BIANCARDINI JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON VENEGA PEIXARIA EIRELI - ME (REU)

VANDERLEIA APARECIDA DE ARRUDA (REU)

JOELSON VENEGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SAMPAIO SALDANHA OAB - MT8764-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022124-24.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

das partes para manifestarem após o retorno dos autos da 2ª instância, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004796-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON CLEBER SILVA 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004796-13.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora, para que, no prazo de 15(quinze) dias, emende sua inicial 

nos termos do art. 319 do CPC. Cuiabá/MT, 11 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: 1005236-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DE OLIVEIRA COELHO (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° 1005236-09.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo juntar aos autos Boletim de Ocorrência. 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: 1005209-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DO ESPIRITO SANTO (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° 1005209-26.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo 15(quinze) dias, devendo 

juntar aos autos Boletim de Ocorrência. Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004818-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004818-71.2020.8.11.0041 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, 10 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005231-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WUELYS ANDRE 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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005231-84.2020.8.11.0041 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). No mesmo prazo, deverá juntar aos autos Boletim de 

Ocorrência. 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: 1005759-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CAZZO (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005759-21.2020.8.11.0041 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, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005603-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON BRENO SILVA DE SOUZA (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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005603-33.2020.8.11.0041 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, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005709-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005709-92.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo juntar aos autos Boletim de Ocorrência. Cuiabá/MT, 11 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: 1005221-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUCAS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005221-40.2020.8.11.0041 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, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115489 Nr: 16830-76.2016.811.0041

 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: MARIA APARECIDA AVELINO DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:17461/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO. - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação ás partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

sobre a resposta do perito da impugnação dos honorários periciais 

apresentados as fls. 227/230.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 822459 Nr: 28630-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TRINDADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro a busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT.

 Segue o comprovante da busca.

Intime-se a executada nos endereços encontrados.

Ciência ao exequente.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 849866 Nr: 52998-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCFDSO, SILVANA FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÍDIO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA 

- OAB:1.4613/MT

 Vistos

Para a análise do pedido de p 248, traga a exequente o cálculo atualizado 

da obrigação, em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704384 Nr: 39078-46.2010.811.0041

 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: DEJACI FRANCISCO DE SOUZA, NEUZA MAGDALENO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HUMBERTO STABILITO, CAMILO 

GONÇALO STABILITO JUNIOR, CAMILO GONÇALO STABILITO, MARIA DO 

CARMO NASCIMENTO STABILITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono o presente 

feito para intimar a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

do Oficial de Justiça de fl. 128, bem como das respostas dos ofícios de f. 

135,138/139, requerendo o que de direito, no prazo de 05

 dias.

Ana Maria Rosa Locatelli

Analista Judiciária

matrícula 21804

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 711384 Nr: 4430-06.2011.811.0041

 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: ELIAZEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825, JOSE CARLOS PINTO - OAB:2.286/MT, RUTH AIARDES - 

OAB:15.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes com resolução de mérito os pedidos 

formulados nesta ação de nulidade de ato jurídico c/c danos morais e 

antecipado de tutela proposta por Eliazel dos Santos em face de Banco 

Santander S/A para ANULAR o ato jurídico formalizado por meio do 

contrato de financiamento de nº 859675811. Diante da atitude ilícita, 

CONDENO o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao 

autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362-STJ). CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

concedida à p. 55/56 e determino a definitiva exclusão das anotações de 

restrição de crédito efetuadas em nome do autor perante os órgãos de 

proteção ao crédito e referentes ao contrato de financiamento de nº 

859675811.Custas processuais pelo réu, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Proceda-se à exclusão do Banco Itaú S/A do polo passivo da lide, 

conforme já determinado.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.Ana Paula 

da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342077 Nr: 12436-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HADDAD & IRMÃOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING 

CENTER, JAÚ S/A - CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA PEREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:5.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GOES LOBATO - 

OAB:307.482 OAB SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - 

OAB:90.461/MG, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 370726 Nr: 7230-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEL ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT, LUCIANO CARLOS PIVA - OAB:81.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MONICA CAMPOS 

MESQUITA - OAB:8.671, LEONARDO CAMPOS MESQUITA - 

OAB:19.640

 Vistos etc.

Trata-se de execução em que a parte executada, citada, não efetuou o 

pagamento da obrigação, tampouco ofereceu bens a penhora.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada, sendo o valor cobrado 

incontroverso.

Ante o exposto e diante da preferência da penhora em dinheiro, 

estabelecida no art. 835, I do CPC, DEFIRO o pedido retro e expeço ordem 

ao BACENJUD para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de R$ 1.014.562,71 sendo que o resultado será encartado após o 

processamento da ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central.

Caso ocorra indisponibilidade acima da quantia referida, determino a 

imediata liberação do excesso (art. 854, §1º do CPC).

Em sendo positivo o bloqueio, parcial ou integral, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judicias do TJMT – art. 515 da CNGC – e 

intime-se a parte executada, por seu patrono, ou pessoalmente, na 

hipótese de não ter constituído advogado (art. 854, §2º do CPC), para que 

no prazo de cinco dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros (art. 854, § 3º do CPC).

Havendo bloqueio de valor irrisório, ou seja, de importância que não cobre 

o custo da execução, determino o seu imediato desbloqueio.

Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, devendo a instituição financeira depositária, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, transferir o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução (art. 854, §5º do CPC).

Caso a penhora on line seja infrutífera, intime-se a executada para 

informar bens passiveis de penhora, sob pena de sua omissão 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 3015 Nr: 3272-67.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES DANCE PRODUÇÕES, CYBELE 

BUSSIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 164/165, segue o resultado da busca realizada junto 

ao INFOJUD, onde não foi encontrado nenhum bem em nome da 

executada.

Após a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o art. 477 da 

CNGC.

INTIME-SE parte exequente, para em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

580 da CNGC-MT, dar prosseguimento no feito, indicando a “providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão”.

Consigne-se que decorrido o prazo sem a efetiva providência o feito será 

extinto com a expedição de certidão de crédito, conforme art. 587 da 

CNGC-MT : “encontrados bens de propriedade do devedor passíveis de 

constrição, (...) poderá requerer a retomada da execução, por meio de 

petição a ser instruída com a certidão de crédito expedida e outros 

documentos de que disponha, independentemente de novo recolhimento 

de custas”.

Cumpra-se com expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1126669 Nr: 21582-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDROMÁQUINAS POLIA EQUIPAMENTOS PARA 

MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO VIDEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE POVOAS DE ABREU - 

OAB:17.120, RODRIGO CONIGHAM DE MIRANDA - OAB:OAB/MT 18.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de busca de bens.

 Segue a busca de bens via INFOJUD.

Intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Com a ciência da exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o art. 477 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1100913 Nr: 10923-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL - EMPRESA DE MINERAÇAO ARIPUANÃ LTDA, 

CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA, MINERAÇÃO ITAIPÚ INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRO AGROINDUSTRIAL S/A, ELOÍSA 

MARAN PEREIRA, CARLOS ROBERTO CARDOSO, ALDRIN UHDRE 

NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o requerimento formulado pela exequente à p. 117, verifico 

que os executados Eloisa Maran Pereira, Aldrin Novais e Carlos Roberto 

Cardoso compareceram espontâneamente nos autos, apresentando 

exceção de pré-executividade (p.110/116).

 Assim, intime-se a exequente para se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 714925 Nr: 9243-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO AMARAL QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARVALHO BADINI DOS 

SANTOS - OAB:15393/MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 Defiro parcialmente os pedidos formulados pelo exequente para 

determinar a expedição de competente certidão para protesto, nos termos 

do art. 517 do CPC, e, inclusão do nome do executado no SPC/SERASA, 

bem como para que seja expedido mandado de avaliação e penhora no 

endereço informado à p. 124/126. Quanto ao pedido de suspensão da 

CNH do executado, possuo o entendimento de que a suspensão da CNH 

somente deve ser determinada em processo executivo, quando esgotada 

as tentativas de recebimento do crédito pelos meios tradicionais, bem 

como em caso de demonstração de ocultação de patrimônio. Nesse 

sentido caminha a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE 

ABANDONO AFETIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DO 

AGRAVADO - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE 

DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.A tomada de medida coercitiva de 

restrição do direito de locomoção como a retenção ou suspensão da CNH 

é incompatível com a natureza da obrigação de pagar.A restrição de um 

direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é 

matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado 

para situações excepcionais.A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, 

não possibilita a retenção/suspensão da CNH, pois visa a aplicação de 

medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem 

judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no 

art. 5º, XV, da CF/88.No caso em exame, apesar de demonstrado que 

houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não 

se verifica que o Agravado esteja ocultando eventual patrimônio para não 

saldar a dívida executada.SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 

05/11/2018) Portanto, como não há provas de ocultação patrimônio, 

INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH. Cumprida as determinações 

acima, intimem-se as partes para requererem o que de direito. Expeça-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321794 Nr: 23497-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUN HUA CHI, ANA LUCIA RICARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:OAB-MT11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer 

os dados solicitados no ofício de fl. 171, no prazo de 05 dias.

Ana Maria Rosa Locatelli

Analista Judiciáira

matrícula 21804

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 339343 Nr: 9967-85.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BRUCH LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONATO CHECHINEL - OAB:4761 

MT, LEONARDO ROSSATO - OAB:8810-B, RODRIGO DIRENE DE 

MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERREIRA 

PONTES - OAB:14.353-PE, JONES SOUZA VELHO - OAB:16.702/MT

 Defiro os pedidos de p.109/110, segue o resultado da busca realizada 

junto ao RENAJUD onde não foi encontrado nenhum bem livre e 

desembaraçado em nome da executada.

Com relação à pesquisa junto ao INFOJUD, não foram encontrados bens 

em nome da executada.

Após a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o art. 477 da 

CNGC.

Nos termos do art.782, §2° do CPC/15 DEFIRO o pedido de inclusão do 

nome do executado nos órgão de proteção ao crédito. Assim, OFICIE-SE 

ao SPC/SERASA para que estes incluam o nome do executado em seus 

sistemas, pelo valor aqui executado.

Após, INTIME-SE parte exequente, para em 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 580 da CNGC-MT, dar prosseguimento no feito, indicando a 

“providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução, não 

sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão”.

Consigne-se que decorrido o prazo sem a efetiva providência o feito será 

extinto com a expedição de certidão de crédito, conforme art. 587 da 

CNGC-MT : “encontrados bens de propriedade do devedor passíveis de 

constrição, (...) poderá requerer a retomada da execução, por meio de 

petição a ser instruída com a certidão de crédito expedida e outros 

documentos de que disponha, independentemente de novo recolhimento 

de custas”.

Cumpra-se com expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 370726 Nr: 7230-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPAC - EMPRESA DE ARTEFATOS DE CONCRETOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEL ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT, LUCIANO CARLOS PIVA - OAB:81.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MONICA CAMPOS 

MESQUITA - OAB:8.671, LEONARDO CAMPOS MESQUITA - 

OAB:19.640

 Vistos

Tentativa de penhora infrutífera.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 377897 Nr: 13988-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA LUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 Vistos etc.

Este juízo já deferiu anterior pedido de penhora on line nas contas da parte 

executada.

Assim, indefiro nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros via 

Bacenjud, uma vez que o exequente não demonstrou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Ademais, já foi deferida penhora no rosto dos autos.

Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 383831 Nr: 19558-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS ARGUELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA MAIRA RODRIGUES - 

OAB:18750, THAYS OLIVEIRA DUPONT - OAB:24972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Este juízo já deferiu anterior pedido de Bacenjud e Renajud.

 Assim, indefiro nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros via 

Bacenjud, uma vez que o exequente não demonstrou ter diligenciado em 

busca de bens para satisfação de seu crédito.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Seguem as informações quanto à inexistência de declaração de imposto 

de renda à Receita Federal.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 226487 Nr: 33797-85.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLAGE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., 

HÉLIO GONÇALVES PREZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, FERNANDA SILVA FERREIRA - OAB:4.032, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SCHUTZE NANNI - 

OAB:7513/MT, JOSE ALEXANDRE SCHUTZE - OAB:115367/SP

 INDEFIRO o pedido de p.437, eis que a medida já foi adotada, conforme se 

vê à p. 350/351.

Intime-se a autora para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 157950 Nr: 10719-96.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDAIR VIVINA DE CAMPOS MARQUES, 

REGIANE CRISTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, EDUARDO 

TAMBELINI BRASILEIRO - OAB:10.780-B/MT, ROZANA ALVES 

ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 Vistos e etc.

Defiro a busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT 

somente com relação à executada Abgair Vivina de Campos Marques.

 Segue o comprovante da busca.

Intime-se a executada no endereço encontrado, nos termos da decisão de 

p. 265.

Com relação à executada Regiane Cristina de Souza, não há necessidade 

da busca requerida, eis que conforme consta à p. 280, esta foi 

devidamente intimada, já que a data de desocupação do imóvel foi em 

julho/2019 e a intimação ocorreu fevereiro/2019, conforme se vê à p. 

284/285.

 Assim, Cientifique a exequente, intimando-a para requerer o que de 

direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 27756 Nr: 12364-64.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Bispo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GENERAL MOTORS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÔMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos e etc.

Nos termos do art.782, § 3° do CPC/15 DEFIRO o pedido de inclusão do 

nome da executada nos órgão de proteção ao crédito. Assim, OFICIE-SE 

ao SPC/SERASA para que estes incluam o nome da executada em seus 

sistemas, pelo valor aqui executado.

ATENTE-SE a Secretaria à determinação relativa às informações obtida 

perante a Receita Federal, arquivando-se os documentos em pasta 

própria, conforme determina o art. 477 da CNGC.

Cumpra-se com expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 120048 Nr: 8437-22.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO REIS DE ANDRADE, SEBASTIÃO 

FERREIRA DA MOTA

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

YAEGASHI - OAB:357.590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5.161 MT

 Vistos

Antes de analisar o pedido retro, necessário que a Defensoria Pública, 

nomeada como curadora especial, seja intimada da sentença proferida.

Encaminhe-lhe os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 70365 Nr: 6035-41.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jatabairu Fracisco Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GAZETA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Vistos.

Em atenção do art. 9 e 10º do CPC, diga a executada sobre o pedido de 

aplicação de multa por litigância de má-fé, em dez dias.

Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade juridica, deve o 

exequente se valer da via adequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 746309 Nr: 43514-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIL VICENTE FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM 
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- OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURICO DE CARVALHO - 

OAB:1.075-A/MT, VICENTE FERREIRA GOMES - OAB:1926-A

 Vistos

Diante do não atendimento da determinação de p. 58, indefiro o pedido de 

p. 56/57.

Caso a exequente não regularize a representação processual em 15 dias, 

o feito será extinto.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805774 Nr: 12238-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR RONDON SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR VILELA SAUDER, ANDERSON 

COSTA QUEIROZ, COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO, C.M. 

CERIMONIAL E EVENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO AUGUSTO ANTUNES 

MACIEL - OAB:16.393, URIEL RODOLFO PIZZOLO - OAB:16.771-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLAINE F. DE 

FREITAS - OAB:10.101/MT, DENISE REGINA ROSA BARBOSA - 

OAB:6403-A/SP, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT, 

RENATO VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às 

fls. 408/427 são tempestivos. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerente 

para apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735955 Nr: 32351-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDEIRA IGREJA EM CÉLULAS DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE JORGE MARMORARIA, LUIZ CARLOS DE 

JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203049/SP, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

a averbação da penhora, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 748776 Nr: 416-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARZAN PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - 

OAB:8138, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 Vistos

Ante o teor da certidão retro, diaga a exequente em dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782264 Nr: 35898-51.2012.811.0041

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO BOEIRA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que atenda 

as determinaçãoes constantes no malote digital juntado em fls.retro, Sob 

pena de devolução da carta precatória, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 730543 Nr: 26608-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RENATO DUTRA ELEDGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOOLMAIS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DA SILVA - OAB:68040, 

GABRIELA VALADARES ALVES - OAB:78210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

As tentativas de localização de bens da parte executada via sistemas 

postos à disposição o juízo restarem infrutíferas.

Tendo decorrido o prazo legal sem a realização do pagamento ou 

comprovação de fato que tor¬nasse impossível o cumprimento da 

obrigação, cabível o encaminhamento do nome do executado para 

inscrição nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º do 

CPC. , pela divida de objeto deste cumprimento de sentença.

 A inscrição do nome da executada do cadastro de inadimplentes somente 

será cancelada nas hipóteses previstas no § 4º do art. 782 do CPC

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 461716 Nr: 30567-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI DE SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de p. 122/123.

 Expeçam-se os ofícios como requerido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1330835 Nr: 15803-87.2018.811.0041

 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: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/MT

 Nos termos da decisão de fl. 66 e da legislação vigente e do artigo 482, VI 

da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a 

parte embargante para, querendo, manifestar sobre a impugnação aos 

presentes Embargos de Terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1109519 Nr: 14490-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 
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Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n 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: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ/PAROQUIA 

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, JULIO PAULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA MIENDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos constatei que a tentativa de citação da ré restou 

frustrada em razão da sua ausência (p.50). Assim, antes de apreciar o 

pedido de p. 59/60, determino que seja a ré citada por oficial de justiça no 

endereço Rua dos Rubis, n.º 596, Cohab Velha em Cáceres/MT.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 920010 Nr: 43448-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO TAROCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO TAROCO - 

OAB:17689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO CÉSAR BONFIM - 

OAB:10.630 OAB/MT

 Defiro parcialmente os pedidos formulados pelo exequente para 

determinar a inclusão do nome da executada no SPC/SERASA. Quanto ao 

pedido de suspensão da CNH da executada, possuo o entendimento de 

que a suspensão da CNH somente deve ser determinada em processo 

executivo, quando esgotada as tentativas de recebimento do crédito pelos 

meios tradicionais, bem como em caso de demonstração de ocultação de 

patrimônio. Nesse sentido caminha a jurisprudência do TJMT: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA 

DE ABANDONO AFETIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DO 

AGRAVADO - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE 

DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.A tomada de medida coercitiva de 

restrição do direito de locomoção como a retenção ou suspensão da CNH 

é incompatível com a natureza da obrigação de pagar.A restrição de um 

direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é 

matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado 

para situações excepcionais.A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, 

não possibilita a retenção/suspensão da CNH, pois visa a aplicação de 

medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem 

judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no 

art. 5º, XV, da CF/88.No caso em exame, apesar de demonstrado que 

houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não 

se verifica que o Agravado esteja ocultando eventual patrimônio para não 

saldar a dívida executada.SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 

05/11/2018) Portanto, como não há provas de ocultação patrimônio, 

INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH. Cumprida as determinações 

acima, intimem-se as partes para requererem o que de direito. Expeça-se 

o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 887163 Nr: 21363-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNIT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V V DA SILVA, VALDEMIR VENANCIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GOMIERO JÚNIOR 

- OAB:OAB/SP 154.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art.782, §2° do CPC/15 DEFIRO o pedido de inclusão do 

nome do executado nos órgão de proteção ao crédito. Assim, OFICIE-SE 

ao SPC/SERASA para que estes incluam o nome do executado em seus 

sistemas, pelo valor aqui executado.

Cumpra-se com expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 938371 Nr: 53836-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL COUTO VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de p. 79, eis que a medida já foi adotada, conforme 

decisão de p. 64.

 Manifeste o exequente se possui interesse na expedição da certidão 

prevista no Provimento n.º 84/2014 - CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943360 Nr: 56486-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 

OAB:13.356/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Núcleo Civel - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GAIA DE SOUZA 

ARAUJO MENEZES, para devo lução dos autos nº 

56486-11.2014.811.0041, Protocolo 943360, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1044221 Nr: 43555-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUGÊNIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENVENUTTI E XAVIER LTDA, DIRCEU 

BENVENUTTI, CREA MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA, ROSEMARI ROQUE 

BENVENUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 1.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291, MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR - OAB:12264 

OAB/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes com resolução de mérito os pedidos desta 

ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e demais encargos proposta 

por Maria Eugenia da Silva, a fim de DECLARAR a rescisão do contrato e 

CONDENAR os réus Benvenutti & Xavier Ltda, Dirceu Benvenutti, Rosemari 

Roque Benvenutti ao pagamento dos aluguéis e demais encargos 

locatícios vencidos até 31/12/2014, bem como ao pagamento da multa 

contratual, e a ré Crea Marcia Ferreira de Souza ao pagamento dos 

aluguéis e demais encargos locatícios vencidos no período compreendido 

entre 01/01/2015 e 16/12/2016.Declaro os réus Dirceu Benvenutti, 

Rosemari Roque Benvenutti solidariamente responsáveis pelo pagamento 

das obrigações decorrentes do contrato locatício inadimplidas até a data 

de 31/12/2014.Os valores deverão ser corrigidos pelo índice INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada 

prestação (artigo 397, CC). Custas e despesas processuais pelos réus, 

assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 60 de 350



baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1049281 Nr: 46067-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDCOR DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ARTS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, 

CARRO IMPORT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:56.543, 

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - OAB:5682, LIVIA REIS 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 27.229, NALIAN BORGES CINTRA 

MACHADO - OAB:14.100

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo improcedentes os embargos monitórios e constituo de pleno direito 

em título executivo judicial a dívida ora cobrada e oriunda do 

inadimplemento dos cheques de nº 000001 e nº 000040, Banco Bradesco, 

emitidos por Carro Import Comércio R. Ltda, no valor de R$ 6.943,65 (seis 

mil novecentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos) cada 

um (p. 27/28), e cheques de nº 008809; 008810; 008811; 0088812 e 

008813, Banco Bradesco, emitidos por Auto Arts Centro Automotivo Ltda, 

no valor de R$ 5.418,57 (cinco mil quatrocentos e dezoito reais e 

cinquenta e sete centavos) cada um (p. 29/33. A quantia deverá ser 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de 

juros de 1% a partir da citação.Determino o prosseguimento do feito na 

forma prevista na Parte Especial do CPC, Livro I, Título II, Capítulo III 

(cumprimento de sentença). Condeno os réus ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% 

(quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC. Expeça-se o necessário.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1051780 Nr: 47321-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES, IVO SERGIO 

FERREIRA MENDES, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPLANTAR INVESTIMENTOS 

AGROFLORESTAIS LTDA, VILMAR JOSÉ BERTÉ, BEATRIZ BEZERUSKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE 

- OAB:OAB/MT 16.875

 As partes apresentaram acordo extrajudicial para homologação as p. 

275/280.

Todavia, deixo de homologar o acordo, eis que os requerentes/advogados 

Max Magno Ferreira Mendes e Juliana Zafino Isodoro Ferreira Mendes não 

o assinaram.

 Assim, intime-os para regularizar a representação processual e ratificar o 

acordo entabulado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para homologação.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053081 Nr: 47930-83.2015.811.0041

 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: LEICIANE SOARES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA A 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerida às 

fls. 162/172 é tempestivo. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerente para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1021987 Nr: 32903-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UFMT 

- UNISELVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANÁRIO CONSTRUÇÕES LTDA - ME, 

JACINTO FERRAZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GUERREIRO 

SILVA - OAB:17.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Este juízo já deferiu anterior pedido de penhora on line nas contas da parte 

executada.

Assim, indefiro nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros via 

Bacenjud, uma vez que o exequente não demonstrou ter diligenciado em 

busca de bens para satisfação de seu crédito.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Defiro a pesquisa junto ao RENAJUD e INFOJUD. Todavia, como se infere 

dos extratos anexos, não há bens em nome da executada.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1026435 Nr: 35024-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARAMALAC SIMÕES, SANDRA 

REGINA SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro a busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT.

 Segue o comprovante da busca.

Intimem-se os executados nos endereços encontrados, nos termos da 

decisão de p. 56.

Ciência à exequente.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 308757 Nr: 26241-61.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIZ POMPEU SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

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

OAB:3.520/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAYARA CRISTINA 

CINTRA ROSA, para devolução dos autos nº 26241-61.2007.811.0041, 

Protocolo 308757, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342753 Nr: 12961-86.2008.811.0041

 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: SÉRGIO LUIZ POMPEU SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAYARA CRISTINA 

CINTRA ROSA, para devolução dos autos nº 12961-86.2008.811.0041, 

Protocolo 342753, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434804 Nr: 13718-12.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DITZ

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 .

Ana Maria Rosa Locatelli

Analista Judiiária

 matrícula 21804

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741788 Nr: 38632-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON CORVOISIER

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519 MT, JAIME ULISSES PETERLINI - OAB:10600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIO 

GUILHERME AGUIRRE GUEDES, para devolução dos autos nº 

38632-09.2011.811.0041, Protocolo 741788, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796798 Nr: 3159-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIGAS DIST. GLP COM. DE PREST. DE 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MS 8779-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICENTE MONTANO 

SCARAVELLI - OAB:3933/MT

 Certifico que decorreu o prazo de intimação do despacho de fl. 135 sem a 

manifestação da parte ré. Sendo assim, intimo a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 dias.

Ana Maria Rosa Locatelli

Analista Judiciária

matrícula 21804

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851113 Nr: 54097-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR SOUSA DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSÉ REIS, 

LIRIA POSTAL LANZA, IVO RAUBER, JEFERSON LUIZ STURMER, 

JHONATAN PALMER STURMER, LUCY REGENOLD FERNANDES, LERIANO 

ALVES MONTEIRO, NOEMI BARBIERO STURMER, OSVALDO ANTONIO 

DAS NEVES, ESPOLIO DE SUPRIANO ALVES MONTEIRO, ANTONIO 

ALVES MONTEIRO, JUVENAL LEOCÁDIO MONTEIRO, MARIA DE JESUS 

MONTEIRO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:15686-A, MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - OAB:15.685-A, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A, TERESA CELINA DE ARRUDA 

ALVIM - OAB:OAB/PR 22.129

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte ré às fls. 

699/700 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos do artigo 482, VI 

da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar suas contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ana Maria Rosa Locatelli

Analista Judiciária

matrícula 21804

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952690 Nr: 1316-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA NEVES

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA - OAB:12445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO - OAB:25.057/MT, CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - 

OAB:242289/SP

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas manifestações sobre o 

Cálculo da Contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047526 Nr: 45179-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MALAQUIAS LISBOA, RUTE RODRIGUES LISBOA 

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.433/MT, PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - 

OAB:14.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas manifestações sobre o 

Cálculo da Contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908095 Nr: 35601-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANTOS BERTINI, ATAIDE RASSANO, 

CARLOS DE ARRUDA, EDUARDO VICENTE REBELLO BUENO, CARLOS 

PIO DE SIQUEIRA, DORALINA ORTENCIA LOPES MOREIRA, GERALDO 

ROBERTO WEISSHEIMER, MARIA TEREZA VILAR DE MAGALHÃES, 

EDVALDO COSTA GONTIGIO, ESPOLIO DE JOSE MANOEL DA SILVA, 

TEREZINHA VISCONI DA SILVA, ANTONIO MANOEL DA SILVA, IRACY DA 

SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas manifestações sobre o 

Cálculo da Contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035173 Nr: 39169-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIL DA SILVA CAMPOS, INÁ TEREZA DE 

FIGUEIREDO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ALVES TEIXEIRA JUNIOR, 

ODENEY MIGUEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas manifestações sobre o 

Cálculo da Contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1095592 Nr: 8668-92.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE MEIRELES DA SILVA, ANDRE MEIRELES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI 

- OAB:10.668/MT, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:9.235/MT, LINEIDE 

VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA CRISTINA DE ÁVILA 

LEITE - OAB:OAB/MT 17.671

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a), solicitando a 

devolução dos autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 

bem como sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738329 Nr: 34899-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN CONCEIÇÃO DA SILVA ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS VEÍCULOS - DOELER DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S/A, CIA DE ARRENDAMENTO 

RENAULT DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8867/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24.051-A, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para apresentarem suas manifestações sobre o 

Cálculo da Contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005523-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO BOIKO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005523-69.2020.8.11.0041 DECISÃO Eleandro 

Boiko, representado por Ecleia Regina Neis Boiko, ajuizou ação de 

obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência c/c cobrança 

e danos morais em desfavor de Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa, 

todos qualificados. Relata a inicial que o autor sofreu um atropelamento em 

16/04/2019, tendo lesionado a coluna vertebral e diagnosticado com 

tetraparesia assimétrica, ou seja, perdeu o movimento dos membros 

superiores e inferiores. Depois de permanecer por 70 dias hospitalizado, o 

autor recebeu alta hospitalar, continuando o tratamento em domicílio, no 

denominado home care. Informa que embora a ré disponibilize tratamento 

fisioterápico e fonoterápico para sua reabilitação, tais profissionais não 

são especializados na área neurofuncional. Assim, a família contratou os 

serviços da fisioterapeuta neurofuncional Sandra Lima da Silma, 

CREFITO/MT 28.792, a qual é a única profissional conhecida em Cuiabá 

com competência e especialização na área que o autor necessita. Alega 

que a ré, sob a argumentação de que não houve solicitação anterior de 

garantia de atendimento, recusou-se a fazer o reembolso das despesas. 

Na oportunidade, a ré também ressaltou que no contrato firmado entre as 

partes não existe cláusula de livre escolha de prestadores de serviços. 

Sustenta serem necessárias duas horas de fisioterapia neurofuncional 

por dia, o que não é disponibilizado pela ré, sendo que o custeio de tais 

despesas não é possível no modo particular, haja vista a onerosidade das 

mesmas e as condições financeiras que possui, pois, as sessões 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 63 de 350



fisioterápicas de 11/11/19 a 28/11/19 custaram R$ 3.510,00 e as do 

período de 02/12/19 a 06/12/19 custaram R$ 1.350,00. Postula a 

concessão de tutela de urgência para determinar que a ré autorize, no 

prazo de 10 (dez) dias, o custeio total das sessões de fisioterapia 

neurofuncional contínuas em seu favor, com no mínimo duas horas diárias, 

sob pena de multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 por dia de 

descumprimento. Comprovante de recolhimento das custas judiciais (ID 

29042500). É o relatório. Decido. De acordo com a sistemática processual, 

a concessão liminar da tutela provisória de urgência depende do 

preenchimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o assunto ensinam os professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “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. 313.) In casu, o autor se encontra em tratamento domiciliar (home care) 

e afirma estar sendo assistido pela ré com sessões de fisioterapia e 

fonoterapia. Contudo, requer a disponibilização dos referidos tratamentos 

com profissional especializado na área neurofuncional, indicando, para 

tanto, a Dra. Sandra Lima da Silva, CREFITO/MT 28.792, como sendo a 

única profissional conhecida em Cuiabá – MT com competência e 

especialização necessárias. Em que pesem as alegações constantes da 

inicial, não há nos autos demonstração de que a profissional indicada pelo 

autor é a única com competência e disponibilidade para atendê-lo, tanto é 

assim que na resposta da Unimed consta que foi informado a lista de 

possíveis atendimentos para esse tipo de fisioterapia com prestador 

cooperado/credenciado, porém, não houve negociação (ID 29039259). 

Igualmente, não há demonstração de que a espera poderá comprometer o 

resultado útil do processo, pois, o autor afirma estar sendo assistido pela 

ré. Como é cediço, para a concessão da tutela provisória de urgência 

faz-se imprescindível a existência cumulada dos requisitos. 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) Diante destas explanações, nesta análise 

de cognição sumária não foi verificado perigo de dano que justifique a 

concessão liminar da tutela provisória pretendida. Com estas 

considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 01/06/2020 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. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005601-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005601-63.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

execução de título extrajudicial com pedido liminar de arresto ajuizada por 

Georgia Roberta Costa Marques Saldanha contra Imobiliária e Construtora 

São José Ltda. e José Charbel Malouf, todos qualificados. A exequente 

alega ser credora dos executados da quantia certa, líquida e exigível de 

R$ 1.490.000,00 (um milhão quatrocentos e noventa mil reais), 

representada pelo Contrato de Confissão de Dívida, sendo o restante do 

crédito pertencente ao advogado que, por ora, não está sendo executada. 

Assim, o valor atualizado da dívida desde o inadimplemento da primeira 

parcela vencida em 27/12/2019, perfaz o montante de R$ 1.827.822,42 

(um milhão oitocentos e vinte e sete mil reais e quarenta e dois centavos). 

Informa que inicialmente a confissão de dívida foi assinada em nome de 

sua irmã, porém, vencido o crédito e não pago, cedeu-se a totalidade dos 

direitos em seu favor, cientificando os executados acerca do teor da 

cessão. Comprovado o inadimplemento, requer a concessão da tutela 

cautelar de arresto/penhora, determinando que o oficial de justiça aguarde 

com o mandado em mãos pelo prazo de 03 dias após citados os 

executados. Não sendo pago o débito, indica os imóveis das matrículas 

anexas como penhora ou, não sendo encontrados, sejam referidos 

imóveis arrestados. Em seguida, requer a conversão do arresto em 

penhora, caso vencido os três dias e os executados não paguem o débito. 

É o relatório. Decido. Diante dos documentos apresentados, defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita à exequente (art. 98, CPC). Por esta via, 

pretende a exequente a concessão da tutela de urgência de natureza 

cautelar, a ser efetivada mediante o arresto de bens no valor suficiente 

para o pagamento do débito, indicado no valor atualizado de R$ 

1.827.822,42 (um milhão oitocentos e vinte e sete mil reais e quarenta e 

dois centavos). O artigo 300 e 301, do Código de Processo Civil, dispõem 

da seguinte forma: “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.” “Art. 301. A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” In casu, 

não há comprovação de que os executados estejam se desfazendo de 

patrimônio com intenção de fraudar credores, inexistindo elementos de 

convicção sumária capazes de convencer este Juízo sobre a 

necessidade da medida liminar. Em casos análogos tem decidido o TJMT 

nesse mesmo sentido, inclusive confirmando decisão proferida por este 

Juízo. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TUTELA DE 

URGÊNCIA INDEFERIDA - ARRESTO DE BENS DOS EXECUTADOS - RISCO 

DE DANO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE REQUISITO 

ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. É 

descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto 

de bens dos executados antes da citação e oportunizar-lhes o pagamento 

voluntário se não há prova satisfatória de que praticaram algum ato 

tendente ao ocultamento ou dilapidação patrimonial.” (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N. 1009363-84.2018.8.11.0000. DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. 

Julgado em 13/02/2019. Negritei) “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR – ARRESTO – REQUISITOS DA TUTELA 

INDEMONSTRADOS – PAGAMENTO SUBSTANCIAL DA DÍVIDA 

EXECUTADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA HIGIDEZ DO TÍTULO 

EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - O juiz 
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poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito 

pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, 

registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra 

medida idônea equivalente .II - No caso específico da Cautelar de Arresto, 

a probabilidade do direito, será identificada quando houver prova literal da 

dívida líquida e certa e o perigo de dano, quando comprovado que o 

devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da 

obrigação ou caia em insolvência. III - Apesar do remanescente da dívida 

ainda persistir, mostra-se temerária qualquer decisão no sentido de 

desapossar os agravantes de vultosa quantia de produtos agrícolas, sem 

que seja oportunizado o contraditório e melhor examinada a questão, na 

origem, somando-se a isso, o próprio valor efetivamente pago em favor da 

credora, ora agravada.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO ONLINE ANTES DA 

CITAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

QUALQUER ATO VISANDO A CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora venha se admitindo a 

realização de arresto prévio ou online quando não encontra o executado 

para citação, no presente caso sequer foi demonstrada qualquer tentativa 

de citação, o que inviabiliza o pedido.” (AI 175262/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, 

Publicado no DJE 12/04/2016) Portanto, se revela precoce o pedido de 

arresto formulado pela exequente eis que, decorrido o prazo de 03 (três) 

dias concedido ao devedor sem que haja o pagamento, poderá ser 

realizada a penhora. Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA. Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagarem a dívida exequenda, 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 os bens indicados na inicial, lavrando-se 

auto, com a intimação dos executados (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, poderão os 

executados requererem o parcelamento do restante do débito em até 06 

(seis) parcelas (art. 916 do CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1011945-94.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

JONATHAN SILVA PINTO 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 11 de setembro 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 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 JONATHAN SILVA 

PINTO 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. 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. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro superior direito computada em 25% (ID 

22983056). 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 JONATHAN SILVA 

PINTO 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1010357-52.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

WANDELSON PEREIRA DE SOUZA propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 18 de março 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 WANDELSON PEREIRA DE SOUZA 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 

direito computada em 10% (ID 22989381). Neste caso, para lesão em 

membros inferiores o percentual é de 70%, dessa forma, 10% de 70% 

corresponde a 7%, 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 7% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 945,00 (novecentos e quarenta 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 WANDELSON 

PEREIRA DE SOUZA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros 

de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data 

do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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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. 1023463-52.2017.8.11.0041 SENTENÇA 

Trata-se de ação de cobrança do benefício do seguro obrigatório ajuizada 

por RENAN AUGUSTO FERREIRA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na exordial, 

objetivando a indenização no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), com base na alegação de ter sido vítima de um acidente 

automobilístico, do qual resultou sua incapacidade parcial permanente. Na 

contestação (Id 11216132), a ré alegou, preliminarmente, a necessidade 

de alteração do polo passivo, devendo ser incluída a Seguradora Líder, a 

falta de interesse de agir, pela satisfação administrativa da obrigação, a 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, pela ausência de comprovante de endereço em 

nome próprio. No mérito, alegou a unilateralidade do boletim, a inexistência 

de prova de invalidez, bem como do nexo causal. As alegações da ré 

foram devidamente impugnadas (Id 14796559). A decisão saneadora de ID 

20617803 afastou as preliminares arguidas pela ré e deferiu a produção 

de prova pericial. Laudo pericial acostado ao ID 25101938. Intimadas, as 

partes manifestaram sobre o laudo pericial. É o relatório. Decido. Trata-se 

de ação de cobrança ajuizada por RENAN AUGUSTO FERREIRA SILVA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o 
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desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, o laudo pericial 

elaborado por profissional habilitado como perito judicial, no qual a análise 

clínica pericial concluiu: “A análise dos autos e exames clínicos realizados 

permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado. A invalidez é permanente com 50% de comprometimento no 

ombro direito.” (ID Num. 25101940 - Pág. 4) Neste caso, para a perda de 

mobilidade do ombro o percentual é de 25%, dessa forma 50% de 25%, 

corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por RENAN AUGUSTO 

FERREIRA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. O RAI n.º 1009436-22.2019.8.11.0000 foi provido 

para determinar o rateio entre as partes dos honorários periciais arbitrado. 

Contudo, ante 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: 1000696-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRANCO DA SILVA (AUTOR(A))
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ext ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000696-83.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 26539668) 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 27789705). 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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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ext ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004087-80.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 27976619) 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 28133579). 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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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° 1020169-55.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 27801347)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 28134051). 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: 1000063-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLIELTON SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-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° 1000063-09.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 27799473) 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 27867088). 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: 1017993-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATH JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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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° 1017993-06.2018.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 27590445) 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 28756711). 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: 1021444-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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° 1021444-73.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 28452314) 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 28632661). 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: 1009055-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BOM DESPACHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009055-85.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 28295164) 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 28828365). 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: 1008091-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE FERREIRA 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)

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° 1008091-92.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 28723268) 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 28787545). 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: 1002464-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA XAVIER FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002464-78.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 28405256) 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 28665785). 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: 1020535-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA BONUMETO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020535-31.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada (ID 28488401) 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 28773179). 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: 1008628-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE CERQUEIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008628-88.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada 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 

28805621). 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: 1048105-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE MORAES MAMEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1048105-21.2019.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JOSIANE DE 

MORAES MAMEDES contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, trazendo 

aos autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, a mesma 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão que um dos requisitos 

para a propositura do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT 

é a comprovação de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi 

determinado à autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos 

o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora não 

cumpriu com a determinação. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 11 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006598-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT15353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006598-51.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de relação jurídica c/c danos morais movida por 

ANIZIO DA COSTA SILVA em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO. O feito teve regular tramitação. As partes se 

compuseram e apresentaram os termos do acordo para homologação (ID 

27490629), sendo juntado no ID 28087922 o comprovante de depósito dos 

valores pactuados. Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido. As 

partes estão devidamente representadas e seus advogados têm poderes 

para transigir. Tratando-se de direito disponível e estando as partes 

devidamente representadas, homologo o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. 

Isento de custas remanescentes. Honorários na forma pactuada. 

Expeça-se alvará conforme requerido (ID 28671597). Diante da 

desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004976-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERCIO DIAS PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Com fulcro no art. 321, do CPC, determino seja a parte autora 

intimada para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), mais 

precisamente a cópia da sentença e da decisão da segunda instância, 

bem como efetuar o recolhimento das custas e das despesas de ingresso. 

Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058137-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHOPPING CHINA CUIABA LTDA - 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-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1005533-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MERLIN JOVANO (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 13h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005479-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PAOLA RAMOS 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, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 13h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005486-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FILHO (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, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 13h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005380-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA 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, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 
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CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 13h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005423-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR GONCALVES ALEXANDRE (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, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 14h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005478-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETHELLEN BYANCCA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 14h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005537-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SALES BESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 12h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 4 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005450-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. E. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE ANUNCIACAO OAB - 844.243.701-00 

(PROCURADOR)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 12h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 4 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014173-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMPIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE DE MOURA RIBEIRO OAB - MT9274-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (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 designada 

para o dia 1º.6.2020, às 10h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 6 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte 

requerente, postergo a apreciação para o momento posterior à 

apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Com fulcro no art. 98, § 6º, do CPC 

c/c com os parágrafos 6º e 7º do art. 468 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC), defiro o pedido de 

parcelamento das custas e despesas processuais que a parte autora terá 

que adiantar no processo, em 6 parcelas iguais, devendo ser ela intimada 

para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, efetuar o pagamento da 

primeira parcela, comprovando nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. O cumprimento dos atos 

acima ficará condicionado à juntada do comprovante da primeira parcela. 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024926-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE RITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAIRE PINHEIRO (REU)

CICERA PEREIRA PINHEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA VANESSA POLON OAB - MT19663-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Restando demonstrado no atestado médico trazido com o pedido 

formulado no Id 29077690 a impossibilidade de a parte autora comparecer 

à audiência de instrução e julgamento designada para hoje, com suporte 

no art. 362, II, do CPC, defiro o pedido, redesignando o ato para o dia 9 de 

junho de 2020, às 15h. Intimem-se todos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040021-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. L. D. C. (AUTOR(A))

WILKER LOUREIRO DE CASTRO (AUTOR(A))

EDNA TALITA ARCANJO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT15109-O (ADVOGADO(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS DE TURISMO LTDA ME (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se a realização da audiência de conciliação agendada 

para a data de hoje. Após, conclusos para análise da pretensão exposta 

da peça de Id. 28128111.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035566-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO CAITANO 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:

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

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Ouça-se o Ministério Público, com urgência. Após, conclusos.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054243-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HYURI KRYSTIAN BECKER SAMANIEGO (AUTOR(A))

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOUSA PEREIRA (REU)

RAYSSA GARRIDO DOMINGUES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Certifico que o parcelamento das custas iniciais foi 

devidamente cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT, conforme 

informação do Departamento de Controle e Arrecadação, abaixo 

transcrita: "De ordem, em cumprimento à determinação judicial, temos a 

informar que o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no 

sistema de arrecadação do TJMT (imagem abaixo), podendo as partes 

acessarem 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 (ESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ UTILIZADA PARA 

PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O CASO) e 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."; Nesse momento, o advogado ou a parte emitirá sua 

guia e poderá efetuar o devido pagamento. OBSERVAÇÃO: As parcelas 

subsequentes deverão ser emitidas na opção CONSULTA, utilizando a 

opção "Consulta de Parcelamentos" que se encontra disponível no Link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" (www.tjmt.jus.br)." CUIABÁ, 11 de 

fevereiro 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: ( )

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013684-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERENTE)

JOSE EURIPEDES LEAO (REQUERENTE)

ELIETE DA GRACA FERREIRA LEAO (REQUERENTE)

ADRIANA PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Intime-se a parte contrária para se manifestar sobre os Embargos 

de Declaração, nos termos do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028015-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS IGLESIAS FILHO (AUTOR(A))

HELEN CORREA ESTEVES IGLESIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANY OLIVEIRA FALCAO IGLESIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITA ROSALINA PEREIRA OAB - MT3380/O (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1028015-60.2017.8.11.0041 Vistos. O processo se encontra na 

fase prevista no Capítulo X do Código de Processo Civil. I) As matérias 

suscitadas em preliminar na contestação, consistentes na inépcia da inicial 

por ausência de interesse processual, ilegitimidade ativa dos autores e 

ilegitimidade passiva da ré, são visivelmente de cunho meritório, vez que 

sustentadas, todas elas, na ausência de prova dos fatos alegados na 

petição inicial, o que deverá ser objeto de comprovação durante a 

instrução processual, não se podendo tomar como únicas, por óbvio, as 

provas juntadas com a peça primeira. Assim, ante o emprego indevido das 

preliminares, como antecipação do mérito e como se não existisse 

oportunidade para a dilação probatória do alegado na petição de abertura, 

rejeito-as. Com relação ao invocado litisconsórcio passivo necessário e à 

denunciação à lide do Senhor Domingos Esteves Iglesias, cumpre 

observar que salta aos olhos o equívoco da menção da norma prevista no 

art. 125 do CPC, vez que não se está aqui diante de alienação para que se 

possa falar em evicção e se justificar a denunciação à lide nos termos do 

inciso I do referido artigo, nem em caso de indenização a justificar uma 

ação regressiva, como exige o disposto no inciso II do mesmo artigo. No 

mais, a parte autora concorda com a inclusão do Senhor domingos 

Esteves Iglesias no polo passivo. Com efeito, afasto as questões 

preliminares suscitadas e determino a citação de Domingos Esteves 

Iglesias para contestar, querendo, no prazo legal. II) No mais, ante a 

constatação de que os procuradores da ré renunciaram ao mandato, 

cumprindo o disposto no art. 112 do CPC, ordeno a suspensão do 

processo pelo prazo de 15 dias, para que seja regularizada a 

representação processual, sob pena de revelia, nos termos do art. 76, § 

1º, II, do CPC. Intime-se, para tanto, a ré, pessoalmente. Regularizada a 

pendência, intime-se a parte ré, por intermédio de seu novo procurador 

(ou novos procuradores), para que se manifeste sobre os documentos 

juntados com a impugnação à contestação e para que tome ciência da 

audiência de instrução e julgamento que designo para o dia 3 de junho de 

2020, às 15 horas, assinalando caber à parte autora a prova da posse e 

do empréstimo dos bens, 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. Cumpra-se. Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020. JONES GATTASS DIAS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001105-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ASSIS SANTIAGO OAB - 001.326.981-02 (REPRESENTANTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/05/2020 Hora: 09:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 11 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: 1001105-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ASSIS SANTIAGO OAB - 001.326.981-02 (REPRESENTANTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/05/2020 Hora: 09:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 11 de 

fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001105-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ASSIS SANTIAGO OAB - 001.326.981-02 (REPRESENTANTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/05/2020 Hora: 09:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 11 de 

fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1080169 Nr: 1558-42.2016.811.0041

 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: VITOR CEZAR OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMEIRA MENDES DE LIMA, FRANCISCO 

ADRIANO BRITO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:12141, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILMEIRA MENDES DE LIMA, Cpf: 

56236441120, Rg: 006.830.80, Filiação: Maria Celia Spalaor e Valtuir 

Fernandes de Lima, data de nascimento: 06/07/1973, brasileiro(a), natural 

de Cachoeira Alta-GO, casado(a), do lar, Telefone (65)3694-2478 e 

atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO ADRIANO BRITO 

LIMA, Cpf: 47219750315, Rg: 207449390, Filiação: Maria Neuma Brito de 

Lima e Severino Baia de Lima, data de nascimento: 14/10/1972, 

brasileiro(a), natural de Creto-CE, casado(a), Telefone (66)9985-2118. 

atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos em correição...Considerando que restaram 

infrutíferas todas as tentativas de localização dos requeridos, desde o 

ajuizamento da ação em janeiro de 2016, defiro o pedido retro, ordenando 

sejam citados por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, para, querendo, 

contestar o pleito, no prazo legal. Decorrendo em branco o prazo, com 

fulcro no art. 72, II, do CPC, nomeio-lhes, desde já, como curadora especial 

a ilustrada Defensoria Pública na pessoa de sua representante que oficia 

perante esta vara, a quem deverá ser dada vista dos autos para, 

querendo, contestar o pleito no prazo legal. Decorrido o prazo e depois de 

ouvidaa parte contrária, em igual prazo, conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA CARLA COSTA 

CURVO DE MAGALHÃES , digitei.

Cuiabá, 31 de outubro de 2019

Mirelli Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1445754 Nr: 19235-80.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTENE PLASTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA COMÉRCIO REPARAÇÃO 

MÁQUINAS PEÇAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SANCHEZ - 

OAB:239842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I) Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC).

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, 

do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, querendo, apresente impugnação nos próprios 

autos (art. 525, CPC).

II) Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos por ser prematura tal 

providência, só possível após decorrido o prazo assinalado acima para 

pagamento do débito, cumprindo salientar que a parte exequente não 

demonstrou nenhuma urgência ou perigo de dano que justifique o imediato 

deferimento do pleito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028168 Nr: 35879-40.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAFATE - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DA 

FISCALIZAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BASÍLIO LEITE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 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.: 1041742 Nr: 42424-29.2015.811.0041

 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: EVANDRO ROBERTO LEMES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DE LIMA 

CERQUEIRA - OAB:19025, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, SAULO 

DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 10.208/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Erica Teixeira

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096347 Nr: 8993-67.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, 

SANDRA MARA CORRELO VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES PALÁCIO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1386512 Nr: 5654-95.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO AUGUSTO DE BARROS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1411611 Nr: 11554-59.2019.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HALYSSON GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO COLOGNESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12.678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4699

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes para que se manifestem acerca da petição 

de fls. 719/720 e requeiram o que entenderem, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55528 Nr: 1331-43.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOCENTER COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

JAKELINE APARECIDA MOURA - OAB:6064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

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

impulsiono os autos para intimar a parte requerente para que, dentro do 

prazo de 15 (quinze)dias, requeira o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 906284 Nr: 34450-72.2014.811.0041

 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: VINICIO JUNIOR SANTOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26417A

 (...) Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por 

Vinício Júnior Santos Marques na Ação de Sumária de Cobrança proposta 

em face de Seguradora Líder de Consórcios Segura DPVAT S.A., 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 e depois de decorrido o prazo para as 

contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, 

CPC).P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 823457 Nr: 29558-57.2013.811.0041

 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: ELISANGELA PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:6699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26417A

 Autos n. 29558-57.2013.811.0002 (código 823457)

“Ação de Indenização Seguro DPVAT”

 Autora: Elisangela Paula Silva

Réu: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A

Vistos,

I) Segue sentença digitada em 10 laudas e por mim assinadas.

II) Intime-se o primeiro perito nomeado Dr. Cássio Maurício Telles para que 

devolva os honorários periciais recebidos em 21 de julho de 2014, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devidamente corrigidos. Devolvidos os valores, 

transfira-os para a conta do perito que realizou a perícia (fls. 185-190).

III) Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 823457 Nr: 29558-57.2013.811.0041

 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: ELISANGELA PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:6699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26417A

 (...) Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por 

Elisangela Paula Silva na Ação de Indenização Seguro DPVAT proposta 

em face de Seguradora Líder de Consórcios Segura DPVAT S.A., para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 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-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 e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325985 Nr: 25724-56.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINÊS MARIA CINTRA PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:5968/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6.745/MT, FLAVIA 
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DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - OAB:9300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUNNO FRANCO MELLO - 

OAB:7903

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374952 Nr: 11229-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.: 389884 Nr: 25229-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIBRAS -USINA BRASILEIRA DE BORRACHA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/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.: 139190 Nr: 23895-79.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS CRIVELENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C C CAMPANA PERES -ME, TELE SERVIÇOS 

PHITO GOLD LTDA., LEANDRO RENDY CASSETI, ESTEVES RUIZ DE 

CAMARGO, CHRISTIANE CHRISTINE CAMPANA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, 

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - OAB:8321-B, LUZIA STELLA 

MUNIZ - OAB:4273-B/MT, VINÍCIUS VARGAS LEITE - OAB:18.130/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172214 Nr: 21085-97.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ GORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DIAS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:3273/MT

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

impulsiono os autos para intimar a parte requerente para que, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29847 Nr: 4519-54.1996.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOISE SANTOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SACA S/A COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

ALGODÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para que dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15744 Nr: 2704-56.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A, 

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO DIESEL LTDA, GENUINO JUNIOR 

SABEDOTTI FORNARI, EDY APARECIDA CAMPOS DE SOUZA FORNARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GALDINO - OAB:OAB/RJ 

94.605, Gilberto Badaró de Almeida Souza - OAB:22.772/BA, JOÃO 

AUGUSTO SOUSA MUNIZ - OAB:203.012-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSENI G. H. - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da devolução da 

carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715787 Nr: 9800-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDA FESTA AVALLONE, ZITA SILVA CALMON, 

HERONIDES ARAÚJO FILHO, DAGMAR ARAÚJO VASQUEZ, LEINI 

FERREIRA DA MATA ARAÚJO, JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAUJO, 

KÁTIA MARIA MEIRA CANAVARROS, EDDA ARAÚJO, LEILA ARAUJO, 

MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA PROENÇA, ESPÓLIO DE PAULO PAES DE 

PROENÇA, MARIA ZANILDA RODRIGUES ONO, LARISSA AYUMI 

RODRIGUES ONO, PATRICIA CORREA ONO, MATILDE GALVANI DA 

SILVA, VANESSA GALVANE DA SILVA, WALBER GALVANI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte executada para pagamento do saldo 

remanescente dentro do prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

despacho de fls. 459.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1171940 Nr: 40967-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE DA SILVA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 
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OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte requerente acerca da 

manifestação de fls. 121-123, dentro do prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902188 Nr: 31453-19.2014.811.0041

 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: SELMA FERNANDES DE SOUZA, LFFSC, SELMA 

FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739, SILVIA REGINA SIQUEIRA L. OLIVEIRA - 

OAB:7149-D/UNIJURIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052903 Nr: 47810-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAPORTO LOGISTICA ADUANEIRA E 

TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11.096/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/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 citação/intimação devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086054 Nr: 4299-55.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANUZIA TEIXEIRA GONTIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER AUTO POSTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ERIKSSON DOS 

SANTOS - OAB:12.136/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909802 Nr: 36711-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIBELE DA SILVA CARMO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 

A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL OLIVEIRA 

SANTIAGO DE AMORIM, para devolução dos autos nº 

36711-10.2014.811.0041, Protocolo 909802, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923325 Nr: 45413-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME GONÇALO DE ARRUDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDAO 

DE SA - OAB:13749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4.671/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte reuqerente para manifestar nos 

autos, dentro do prazo de 03 (três) dias, nos moldes da decisão proferida 

em Audiência Instrutória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076721 Nr: 58413-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS ANDRADE MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA BATISTA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA 

SILVA - OAB:MT 19.856, ESTACIO CHAVES DE SOUZA - OAB:MT 

19.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94724 Nr: 1710-67.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCÍLIA VERGÍLIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIR CARLOS DE ABREU, SEBASTIANA 

MADALENA DA COSTA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA FERNANDES FERREIRA 

DE AMORIM - OAB:10548/MT, LEIA DE ALVARENGA NUNES ALMEIDA - 

OAB:25963/O, VALDEVINO FERREIRA DE AMORIM - OAB:640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte exequente para manifestar 

acerca do Ofício de fls. 297-301 requerendo o que de direito, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95038 Nr: 3359-23.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Flávia Garcia Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, JOSÉ 

TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:4536/MT, RONIMÁRCIO NAVES 

- OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 
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para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385725 Nr: 21457-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIANE ANDREA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, fernanda silva ferreira - OAB:19770/O, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:20371/O, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIFICO que, embora a Carta de Intimação tenha sido encaminhada 

para a Initmação da executada a pedido da Defensoria Pública, a mesma 

fora recebida por pessoa diversa, não sendo até esta data apresentada 

qualquer manifestação aos autos. Desta feita, impulsiono os autos para 

intimar a parte exequente para manifestar dentro do prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391304 Nr: 26651-51.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILES MOREIRA DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAS MENDES - 

OAB:13.783/MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RONIMARCIO 

NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398832 Nr: 32052-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INONILZA APARECIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26.992-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca do cálculo de fls. 

450-452.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755524 Nr: 7558-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALINA DE CASTRO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO HENRIQUE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1114536 Nr: 16521-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA CALÇADOS - TOBELLI COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA, SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYANE QUECADA SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE FUKUI - OAB:13.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.781

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAIQUE TADAO DE 

ALMEIDA GODOES, para devo lução dos autos nº 

16521-55.2016.811.0041, Protocolo 1114536, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002261-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILRA VIEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cuida-se de “Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica com 

Pedido de Tutela” (sic) proposta por NILRA VIEIRA DIAS, qualificada nos 

autos, em desfavor da ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS, igualmente qualificada, na qual se objetiva, em síntese, ordem 

judicial para que a requerida restabeleça o abastecimento de água na 

residência da autora. Esclarece a autora, que ajuizou ação registrada sob 

o n. 1040607-68.2019.8.11.00041, na qual se discute as faturas que 

antecedem o mês de outubro de 2019 (junho a setembro), com 

deferimento da liminar. Contudo, diz que, mesmo assim, a ré voltou a 

cobrar valores exorbitantes nas faturas dos meses de outubro a 

dezembro do ano passado, conforme atestam os inclusos documentos, o 

que impede o adimplemento, pois ultrapassa sua possibilidade financeira. 

Assim, requer, a título de tutela de urgência, seja determinado o 

restabelecimento dos serviços de água, bem como que a ré não negative 

o seu nome em decorrência das faturas contestadas até o final da lide. 

Pede, ainda, a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova. O 

pedido veio acompanhado de documentos. A ação foi distribuída 

incialmente perante a 5ª Vara Cível, cuja competência foi declinada para 

este juízo. Devidamente intimida para emendar a inicial, a autora cumpriu a 

providência. É o necessário. Decido. Inicialmente, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, impõe-se observar que a relação contratual 

em exame se sujeita à legislação consumerista, vez que envolve 

prestação de serviço, em nítida relação de consumo, conforme rege os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, sendo perfeitamente possível tal 

distribuição do onus probandi. No mesmo rumo, à luz do disposto no art. 

373, § 1º, do CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade 

de comprovação de fatos, pode o juízo, inclusive em decisão inicial, 

inverter o ônus da prova, conforme já entendeu o Superior Tribunal de 

Justiça in verbis: “É possível ao Magistrado deferir a inversão do ônus da 

prova no momento da dilação probatória, não sendo necessário aguardar 

o oferecimento da prova e a sua valoração, uma vez presentes os 

requisitos do art. 6º, III, do CDC”. Assim, considerando a hipossuficiência 

técnica da parte autora e, de outro lado, as condições da requerida de 

demonstrar a razão do aumento do consumo de água e considerando a 

verossimilhança das alegações descritas na inicial, estampada nos 

documentos que a acompanham, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 

373, § 1º, do CDC, defiro o pedido formulado pela autora, determinando a 

inversão do ônus da prova. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, 

impõe-se observar que, como se vê, ele 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 que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
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o risco ao resultado útil do processo. Os documentos que instruem a inicial 

demonstram, numa breve análise com a narrativa dos fatos, que, de fato, 

a média de consumo de água na residência da autora sofreu repentino 

aumento desde fevereiro de 2019, segundo atestam as faturas contidas 

no Id. 28193180, assim também se inferindo dos documentos Ids. 

28883912, 28883914 e 28883917, além da discussão na ação registrada 

sob o n. 1040607-68.2019.8.11.00041 em trâmite perante este juízo, 

referente às faturas de junho a setembro do ano de 2019, residindo a 

probabilidade do direito. O perigo de dano, por sua vez, se verifica na 

própria natureza dos serviços de abastecimento de água, sendo essencial 

à própria sobrevivência e, além disso, como se sabe, esta decisão pode 

ser revogada a qualquer momento, mediante a comprovação, através de 

pedido devidamente fundamentado, da ausência e/ou modificação dos 

requisitos concessórios da tutela de urgência, vez que a referida medida 

não possui caráter irrevogável e/ou irreversível. Assim, estando 

presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida 

antecipatória, com fulcro nos artigos 294 e 300 do CPC, defiro o pedido, 

determinando que o requerido restabeleça o abastecimento de água na 

unidade consumidora descrita na inicial, bem como que se abstenha de 

negativar o seu nome por conta das aludidas cobranças. Nos termos do 

art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo a audiência de 

conciliação para o dia 1º de junho de 2020, às 9h30min, a ser realizada na 

Central de Conciliação (sala 6). 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). 

Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005363-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FARIAS PEREIRA (EMBARGANTE)

BENEDITO SANTANA PEREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - 076.107.186-53 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Embargos à Execução, com Pedido de Efeito 

Suspensivo” propostos por BENEDITO SANTANA PEREIRA e MARIA DE 

LOURDES FARIAS PEREIRA, qualificados nos autos, em face de MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, também qualificada, por meio dos quais 

alegam os embargantes que a embargada ajuizou a Execução de Título 

Extrajudicial n. 1017101-34.2017.8.11.0014, em face de Ana Heloisa 

Farias Pereira, filha dos embargantes, em trâmite perante este juízo, 

visando executar o Termo de Renegociação Contratual e Confissão de 

Dívidas no valor de R$ 39.773,52 (trinta e nove mil, setecentos e setenta e 

três reais e cinquenta e dois centavos). Esclarecem que com o 

falecimento da filha acabaram sendo incluídos no polo passivo da referida 

execução de título extrajudicial, indevidamente, uma vez que a ação foi 

ajuizada contra pessoa falecida, que é destituída da capacidade para 

estar em juízo, tornando, assim, inexigível o título executivo. Requerem, a 

título de tutela provisória de urgência, a atribuição de efeitos suspensivos 

aos embargos, nos termos do § 1º, do art. 919, CPC. Foram anexados 

documentos. É o relatório. Decido. Segundo prevê o art. 919 do Código de 

Processo Civil: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 

1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo 

aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da 

tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes. (...).” Vê-se, do exposto, que a regra é 

que os embargos à execução não terão efeitos suspensivos, exceto 

quando verificada a probabilidade do direito e o perigo da demora e, 

mesmo assim, desde que garantido o juízo. Verifica-se dos autos que a 

executada originária falecera em 18.7.2016 e a ação de execução de título 

extrajudicial ajuizada em 31.5.2017, ou seja, posteriormente ao óbito e, 

apesar disso, incluídos os embargantes ao polo passivo da execução 

como sucessores, em flagrante irregularidade, já que a situação não diz 

respeito à habilitação, sucessão ou substituição processual, pois tais 

institutos jurídicos apenas têm relevância quando há o falecimento da 

parte no curso do processo. Neste sentido, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL 

PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. 

AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. 

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE 

AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 

NÃO CONFIGURADA. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir se a 

execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação 

deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de 

sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da 

citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3. A 

propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se 

submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem 

tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação 

de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às 

hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. 

Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto 

enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada 

em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de 

ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante 

da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para 

regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5(...) 8. 

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ – 

REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.8.2018 – 

DJe 31.8.2018 – destaquei). Caberia, pois, neste caso, ter sido dada 

oportunidade de emendar a inicial para regularização do polo passivo, 

dada a ilegitimidade passiva do de cujus, o que não ocorreu, residindo, 

nisso, a probabilidade do direito dos embargantes. Contudo, a execução 

não se encontra, ainda, garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes, conforme prevê o § 1º, do art. 919, do Código de Processo 

Civil, assim se inferindo na mencionada execução de título extrajudicial. Em 

face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência e 

determino seja ouvida a parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo, à parte embargante para se manifestar em igual prazo. 

Associe-se este processo ao da Execução de Título Extrajudicial n.º 

1017101- 34.2017.8.11.0014 – PJE, Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1042040-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA OAB - MT5622/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR JOSE MENDES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Trata-se de “Ação Cautelar Inominada com Pedido de Concessão 

de Liminar” intentada por JOAQUIM OLIVEIRA SILVA, qualificado nos 

autos, em face de VALDOMIRO, sem qualificação, e de DEVAIR JOSÉ 

MENDES FILHO, parcialmente qualificado, por meio da qual se objetiva, em 

caráter liminar, ordem judicial que garanta ao requerente o estorno da 

quantia de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais) 

depositada na conta bancária em nome do segundo requerido e que se 

encontra bloqueada pela instituição financeira a pedido do requerente. O 

requerente esclarece que no ano de 2016 foi vítima de um golpe na 

aquisição do veículo Civic, Honda, modelo LXR.2.0, cor branca, ano 

2015/2016, placas QBS-8400, Renavan 01070523132, Chassi n. 

93HFB9640Gz226169, em nome de Ricardo Ladislau Lopes. Afirma que 

encontrou o anúncio do referido veículo no site de classificados OLX, 
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anunciado pelo primeiro requerido, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e 

cinco mil reais), com quem conversou, via telefone, e por quem foi 

informado de que o veículo não encontrava registrado em seu nome 

porque existiam algumas pendências. Esclarece que requerido Valdomiro 

informou que o irmão dele, de nome Ricardo Ladislau Lopes, estaria 

passando com o veículo por Primavera do Leste no dia 18.1.2016, quando, 

então, poderia averiguar o real estado do carro, o que, realmente ocorreu, 

após se encontrar com a pessoa que se fez passar por Ricardo, só não 

checando o número do chassi. Sustenta que adquiriu o veículo pelo preço 

de R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais), sendo pago, no 

ato, R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme comprovante incluso, e o 

restante de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais) seria 

pago através de transferência eletrônica (TED) no dia 18, na conta de 

Devanir Jose Mendes Filho, segundo requerido (agência 4519, conta 

poupança 745-0, cidade de Goiânia-GO), conforme documento em anexo. 

Argumenta que assim que deixou o suposto Ricardo na rodoviária de 

Primavera do Leste, dirigiu-se rapidamente ao Detran para a transferência 

do veículo, quando constatou que os documentos eram falsos, tendo, por 

isso, registrado boletim de ocorrência policial, bem como se deslocado até 

a Caixa Econômica Federal, onde, após informar todo o ocorrido ao 

gerente, conseguiu fazer o bloqueio dos valores para que não se 

tornassem disponíveis para o titular da conta bancária Diz que obteve a 

informação por parte da agência de que os valores ainda se encontram 

bloqueados na conta, o que aumenta sua expectativa de reavê-los, já que 

o veículo foi entregue na delegacia de polícia. Daí a urgência que o caso 

requer, a fim de que os valores sejam estornados para a sua conta 

bancária. Foram anexados documentos. Depois de ordenadas algumas 

providências de caráter processual no despacho anterior, a parte 

requerente reitera o pedido de tutela de urgência. É o relatório. Decido. De 

acordo com o art. 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). Os documentos trazidos com a inicial, sobretudo o boletim de 

ocorrência policial e o depósito bancário, demonstram, numa análise de 

preâmbulo, que o requerente foi vítima de um golpe quando da aquisição 

do veículo mencionado acima, pagando à vista R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

e transferindo o restante de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) para 

a conta bancária em nome de Devair José Mendes Filho (Agência 4519 – 

conta poupança 013 745-0 – Id 24237147). Daí a probabilidade do direito. 

O perigo de dano também resta aclarado na possibilidade de o valor 

transferido para a conta informada pelo golpista tornar-se disponível para 

este, impossibilitando, assim, ao requerente, de reaver os valores. Há 

comprovação nos autos de que houve o bloqueio judicial dos valores pela 

instituição financeira. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão porque os valores serão depositados em conta judicial 

e só serão restituídos ao requerente, se o caso, depois da instrução do 

processo. Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido, ordenando 

seja intimada a Caixa Econômica Federal destinatária do depósito efetivado 

em nome de Devair José Mendes Filho (Agência 4519 – conta poupança 

013 745-0 – Id 24237147) para que estorne os valores depositados pelo 

requerente e bloqueados judicialmente, transferindo-os para a Conta Única 

do Poder Judiciário. Transferidos os valores, citem-se os requeridos, o 

primeiro por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para, querendo, 

contestar o pleito e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 

5 (cinco) dias, cabendo ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da tutela cautelar, formular o pedido principal, nos 

termos do art. 308 do CPC. Defiro a gratuidade da justiça nos moldes 

pleiteados. Cumpra-se e intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005406-78.2020.8.11.0041

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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, LUIZ GARCIA, pessoa física, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais e 

Antecipação de Tutela”, em face de UNIMED CUIABÁ - Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico, pessoa jurídica de direito público, 

igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira. Na sequência, a parte autora manifestou nos autos 

pleiteando a desistência da ação, em virtude do equívoco da distribuição. É 

o relatório. Decido. No caso em comento, diante do pedido expressado na 

petição (Id. 29009166) 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. Sem custas, nem honorários. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015378-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN SILVA LIMA (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:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... GILVAN SILVA LIMA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 7.11.2017 sofreu um 

acidente de trânsito que lhe ocasionou lesões permanentes em membro 

inferior (fratura em perna), conforme atestam os inclusos documentos. 

Esclarece que requereu administrativamente o pagamento do seguro 

DPVAT, mas a seguradora só pagou a quantia de R$ 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais), 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$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e 

cinco reais). 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, carência de ação por falta de interesse de agir 

decorrente do pagamento administrativo de acordo com o grau da lesão 

sofrida, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, em virtude da juntada de comprovante em nome de 

terceiro com vistas à fixação de foro. 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. Mostra-se 

contrária à inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC. Requer manifestação expressa do juízo quanto às 

normas do art. 5º, § 5º, da Lei 8.441/92 e art. 3º, II, da Lei n. 6.194/74, 

para fins de prequestionamento. 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 membro 

inferior esquerdo, quantificadas 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, o enfrentamento 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 
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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 parte ré, não havendo, desse modo, 

que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar – falta de 

interesse de agir em decorrência do pagamento administrativo – cumpre 

assinalar 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 que, neste caso. 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. Respeitante à terceira e última preliminar -- ausência 

de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo –, 

assinale-se que o fato de a parte autora anexar nos autos comprovante 

de endereço em nome de terceira pessoa por suposta intenção de fixação 

de competência não enseja a extinção do processo, tendo em vista que, 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 ajuizar 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. 

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. 
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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 

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 

autora, indenizando-a no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais), 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 ré, 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 

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 seu membro inferior 

esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), 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 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 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). Nesse contexto, tendo a parte autora já recebido 

administrativamente a quantia de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais), deverá a parte ré pagar a diferença de R$ 3.712,50 

(três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos). Ressalte-se, por 

fim, quanto ao alegado prequestionamento, com a manifestação específica 

sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de 

recurso especial, pleiteado pela parte ré, que tal exigência para a 

interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela 

parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se 

restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais 

apresentados. Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados por Gilvan Silva Lima na Ação de Cobrança proposta 

em face de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, a fim de condenar 

a seguradora ao pagamento de R$ 3.712,50 (três mil, setecentos e doze 

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), já deduzida a quantia paga administrativamente, 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 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: 1023281-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO 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:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos.... LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Reembolso de Despesas Médicas – DAMS – 

Decorrentes de Acidente de Trânsito” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

porque, segundo alega, no dia 23.12.2016 sofreu um acidente de trânsito, 

sofrendo lesões que resultaram em despesas hospitalares. Argumenta 

que os documentos que instruem a inicial comprovam o sinistro, a lesão 

sofrida, bem como os gastos as despesas com medicamentos no valor 

total de R$ 140,08 (cento e quarenta reais e oito 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, a inépcia da inicial 

por ausência de pedido específico quanto ao valor de eventual 

indenização, falta de interesse de agir decorrente da ausência de 

requerimento administrativo. Quanto ao mérito, afirma que a parte autora 

juntou diversos documentos, dentre eles a procuração e documentos 

pessoais, nos quais se observa uma diferença ente as assinaturas ali 

apostas. Diz ser necessário o aditamento ao boletim de ocorrência policial, 

em razão de erro de data do acidente, enfatizando que tal documento é 

imprescindível ao ajuizamento da ação, desde que realizado pela própria 

autoridade policial e não por declaração de terceiro. Afirma que os 

documentos anexados não demonstram o nexo causal entre o acidente e 
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os gastos tidos pela parte autora, requerendo a improcedência da ação. 

Requer manifestação expressa do juízo quanto as normas do inciso LV, 

art. 5º, da CF, do art. 5º, § 5º, da Lei 8.441/92 e art. 3º, II, da Lei n. 

6.194/74, para fins de presquestionamento. A peça de defesa foi 

impugnada, tendo o requerente ratificado totalmente os termos da inicial. É 

o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, 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 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 parte ré, não havendo, desse modo, 

que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar – inépcia da 

inicial por ausência de pedido específico quanto ao valor da indenização -

– cumpre esclarecer que ao contrário do compreendido pela parte ré, 

observa-se, nitidamente, da peça primeira, que a parte autora objetiva o 

ressarcimento das despesas com medicamentos no valor de R$ 140.08 

(cento e quarenta reais e oito centavos), tidas como decorrentes do 

acidente de trânsito sofrido, não subsistindo, assim, a tese argumentativa. 

Respeitante à terceira e última preliminar – 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). Contudo, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro 

obrigatório DPVAT, a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, 

além de a parte autora ter comprovado a protocolização do requerimento 

administrativo que não foi decidido por suposta ausência de documentos 

necessários, a ação foi contestada 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. 

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 
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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 pare 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. Em atenção ao argumento da parte ré de 

que o boletim, além de ser imprescindível ao ajuizamento da ação, não 

pode ser lavrado por declaração de terceira pessoa, 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, cumprindo ressaltar que o erro na 

data assinalada no referido documento não implica em sua retificação, 

tendo em vista que, além de se tratar de erro material, o documento não é 

imprescindível ao ajuizamento da ação, conforme exposto. No que tange a 

assertiva de que as assinaturas da parte autora apostas em seus 

documentos pessoais e na procuração são divergentes, saliente-se que 

caberia à parte ré ter requerido a realização de exame grafotécnico para 

se aferir eventual existência de falsificação. Não o fazendo no momento 

oportuno, resta precluso tal direito. Infere-se dos autos que o cerne da 

controvérsia reside na aferição do apontado direito do requerente em 

receber as Despesas de Assistência Médica e Suplementares – DAMS, o 

que é contestado pela parte ré com o fundamento de que os documentos 

anexados nos autos não demonstram correspondência com o noticiado 

sinistro. Tem-se, entretanto, tal argumento não se sustenta porque os 

documentos trazidos demonstram a ocorrência do sinistro, as lesões 

sofridas pela parte autora, bem como os gastos com medicamentos (Id 

144441143 – p. 31-32), que são consentâneos com o período do sinistro, 

numa clara demonstração de que tais despesas decorreram do acidente 

sofrido, cumprindo salientar, ademais, ser da requerida o ônus da prova 

em contrário, por força do disposto no § 1º, do art. 373 do referido 

instituto processual civil. Segundo prevê o art. 3º, da Lei n. 6.194/74: “Art. 

3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta 

lei compreendem as indenização por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) III 

– até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima 

– no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas.” (destaquei). No caso em tela, restou 

cabalmente demonstrado o acidente de trânsito e os gastos decorrentes 

do dano sofrido, impondo-se a responsabilização da parte ré. Por fim, 

quanto ao alegado prequestionamento, com a manifestação específica 

sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de 

recurso especial, pleiteado pela parte ré, assinale-se 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 Luiz Fernando dos Santos na Ação de Cobrança 

de Reembolso de Despesas Médicas proposta 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$ 140,08 cento e quarenta reais e oito centavos), que 

deverá ser atualizado monetariamente a partir das datas em que foram 

efetivamente desembolsados e juros de mora da citação. Condeno também 
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a requerida ao pagamento das custas processuais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins (§ 3º, do art. 

1.010, CPC). P. R.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042360-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA MACEDO (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, ALESSANDRA APARECIDA MACEDO, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança 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 

2.9.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Relata ter sido diagnosticada com fratura na 

clavícula, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau 

maior, ou seja, de 100%. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 

20% sobre o valor atualizado causa. 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 

requerimento administrativo, bem como a comprovação da conclusão do 

pedido administrativo, pugnando, por isso, pela extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Alega também a 

ausência de pressuposto de existência e validade processual para fins de 

fixação do foro, tendo em vista que o comprovante de residência que 

acompanha a inicial está em nome de terceiro. Quanto ao mérito, sustenta 

a legitimidade da negativa administrativa, diante da falta de pagamento do 

prêmio, o que afasta o direito à indenização. Enfatiza que no caso em 

comento não se pode aplicar o disposto na Súmula 257, do STJ, tendo em 

vista não ser cabível em situações de inadimplência quando a parte autora 

é a própria proprietária do veículo, sendo ela credora e devedora da 

mesma obrigação, devendo ser considerada a compensação da 

inadimplência, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei n. 6.194/74, com redação 

dada pela Lei n 8.441/92. Sustenta a imprescindibilidade da produção de 

prova pericial, a fim de ser constatada a extensão da lesão, ou seja, se 

total ou parcial (art. 3º, § 1º, Lei 6.194/74), asseverando que a autora 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). Pede, para fins 

de prequestionamento, sejam analisadas as regras insertas no inciso LV, 

do art. 5º, da Constituição Federal Brasileira, bem como no art. 3º, inciso II, 

e 5°, § 5°, ambos da Lei 6.194/74. 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 

em patamar máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

A contestação foi impugnada. 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%. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, consistentes na inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, na ausência de requerimento 

administrativo/conclusão do pedido administrativo e na ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Quanto ao primeiro 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 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. 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 
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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. 

[...].." (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. No que tange à 

alegada – a ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude de 

irregularidade no comprovante de residência da autora, o que, segundo a 

requerida, prejudicaria a fixação da competência, impõe-se esclarecer 

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, de maneira 

algum isso afetaria a competência deste juízo para processar o feito. 

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 ao argumento da requerente acerca da inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 86 de 350



encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte requerente. Melhor explicando, as 

partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com fratura no ombro esquerdo, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada no Id 20297626, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. 

Nesse contexto, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 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 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

No que diz respeito à alegação da requerida de que a parte demandante 

não liquidou o prêmio do seguro DPVAT e, por isso, não faz jus à 

indenização pretendida, impende esclarecer que, contrário ao afirmado, a 

inadimplência do prêmio do seguro obrigatório por parte do proprietário do 

veículo envolvido em sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização, conforme Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” . Esse entendimento aplica-se a 

toda e qualquer vítima de acidente, independentemente de ser ou não 

proprietário do veículo, segundo se confere dos arestos a seguir: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO 

PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – 

IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA 

DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário 

inadimplente. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum 

efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica 

sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 1017502-67.2016.8.11.0041 – 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. no DJE 5.8.2019) – 

destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO EVENTO 

DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA DE 

MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM 

PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe a 

Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para 

recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em compensação, como pretendido pela requerida. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, 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 Alessandra Aparecida 

Macedo na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

em face da Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004330-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... ADRIANA RODRIGUES DE LIMA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por 

Danos Morais” em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, sofreu um acidente automobilístico no 

dia 29.7.2017 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, no valor máximo 

previsto. Esclarece que, em razão do acidente, teve despesas médicas no 

valor de R$ 2.208,85 (dois mil, duzentos e oito reais e oitenta e cinco 

centavos) que devem ser ressarcidas pela parte ré. 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. 6.194/7, bem como as despesas médicas e danos 

morais. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da requerida. Em contestação, a requerida impugna 

a gratuidade deferida, bem como, em preliminar, falta de interesse de agir 

decorrente de ausência de requerimento administrativo, bem como a 

necessidade de intimação da parte autora para juntar documento 

comprobatório de seu endereço em seu nome, sob pena de extinção do 

processo. Quanto ao mérito, diz que a parte autora possui lesão 

pré-existente ao sinistro ocorrido em 30.1.2017, em joelho direito, que foi 
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objeto do pedido administrativo n. 3170502978, que foi paga no valor de 

R$ 1.687,50. Argumenta 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. Afirma que o pedido de pagamento 

das despesas deverá ser julgado improcedente porque não restou 

demonstrada a correlação dos gastos com o tratamento das respectivas 

sequelas e, além do mais, os documentos estão desprovidos de receitas 

médicas correspondentes. Requer expressa manifestação do juízo quanto 

às normas do art. 5º, LV, da CF, e art. 3º, II, e 5º, § 5º, ambos da Lei 

6.194/74. 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 joelho 

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 de adentrar o mérito, a 

análise das preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto 

à primeira - – ausência de requerimento administrativo –, que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). No caso em apreço, além de a parte autora ter 

comprovado a protocolização do requerimento administrativo, foi 

contestado o pleito pela requerida, não havendo, desse modo, que se falar 

em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir. Quanto à segunda 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. Ademais, 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 ajuizar 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, desnecessário se torna sua intimação para juntar 

comprovante de endereço em seu nome. 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 
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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. Em atenção ao argumento da parte ré de que é 

imprescindível laudo médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, 

cumpre salientar que a indispensabilidade de tal documento é somente 

para o pagamento da indenização em sede administrativa, mas jamais para 

o ajuizamento da ação, 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). 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 29.7.2017, cumprindo ressaltar que a perícia judicial 

realizada constatou a existência de lesões em joelho esquerdo, 

quantificadas em 50% (cinquenta por cento – Id 15038310). Assinale-se 

não prevalecer também o argumento da parte ré de que a lesão 

constatada na parte autora é pré-existente e referente ao sinistro 

anteriormente ocorrido em 30.1.2017 porque a lesão correspondente 

àquele sinistro ocorreu no joelho direito, conforme afirmado pela própria 

seguradora, enquanto que a lesão detectada em perícia médica judicial 

ocorreu no joelho esquerdo. Nesse contexto, estando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, 

sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da parte autora 

decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência 

de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o 

que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

completa da mobilidade de um 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 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 que se refere às Despesas de 

Assistência Médica e Suplementares - DAMS, 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 os documentos não demonstram 

correlação dos gastos com o tratamento das respectivas sequelas e, além 

do mais, estão desprovidos de receitas 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 
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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 

e recibos de pagamento emitidos pelo hospital, detalhando os serviços 

que, por sinal, são consentâneos com a data do sinistro, corroboradas 

com o conjunto probatório que evidencia o nexo causal entre as despesas 

e o noticiado acidente (Id 11902260 – p. 32-46), 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. Assim, 

restando demonstradas as despesas e à míngua de prova em contrário, a 

parte autora faz jus ao ressarcimento da quantia de R$ 2.208,85 (dois mil, 

duzentos e oito reais e oitenta e cinco centavos). Respeitante à 

condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, cumpre salientar 

que a simples recusa da seguradora em receber ou não responder ao 

pedido administrativo, deixando, assim, de resolver a matéria 

administrativamente, isso por si só não caracteriza o abalo moral 

sustentado, uma vez que não restou seguramente demonstrada a 

existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de 

personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in vebis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA 

SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO 

ART. 85, § 8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO 

- PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido 

administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não 

configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve 

ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da 

seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os 

direitos personalíssimos da vítima. [.. . ]” (TJMT – N.U 

1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). No mesmo sentido: 

N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito 

Privado, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa 

de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, 

dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos 

quais todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - 

Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita 

Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que 

se falar em responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, 

quanto ao alegado prequestionamento, com a manifestação específica 

sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual interposição de 

recurso especial, pleiteado pela parte ré, assinale-se que tal exigência 

para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser 

cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados por Adriana Rodrigues de Lima na 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, para condená-la ao pagamento 

do valor de 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), que corresponde ao percentual de 12,5% do valor global de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao 

ressarcimento das Despesas de Assistência Médica e Suplementares – 

DAMS no valor de R$ 2.208,85 (dois mil, duzentos e oito reais e oitenta e 

cinco centavos), que deverão ser atualizadas monetariamente a partir das 

datas em que foram efetivamente desembolsadas e juros de mora da 

citação. 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, esclarecendo 

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. 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.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005315-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERNANDA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032418-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CANDIDO DA SILVA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, impugnar a contestação ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038832-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-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))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028840-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA PINHEIRO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043269-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABINA SILVA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027212-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CANDIDO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010379-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILSON DE QUEIROZ MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (REU)

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038754-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037579-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1017678-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EULICE SALES FEITOSA (AUTOR(A))

ANA ALDENISIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO LOPES MENDONÇA (REU)

TANIA MELHARDO (REU)

PEDRO LOPES MELHARDO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN SEGOVIA MOREIRA OAB - MT17140/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 01/07/2019, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049944-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROSANGELA VITORIANO DA SILVA (AUTOR(A))

E. V. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA DA SILVA EURIPEDES OAB - MG97956 

(ADVOGADO(A))

GABRIELA LIMA E SILVA OAB - MG176662 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação de Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, 

que o pedido de tutela antecipada de urgência já foi apreciado no serviço 

de plantão, conforme decisão lançada no Id 25705604, sendo o feito 

redistribuído a este Juízo. No caso, a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos para emenda da inicial, Posto isso, estando os autos 

instruídos com os documentos indispensáveis, recebo o pedido formulado 

pela parte requerente no Id 25734564, para emenda do pedido inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, conforme preconiza o § 3º, do artigo 99 do CPC/2015. Anotem-se 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

gestor da secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 
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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. Agendada a conciliatória cite-se e intime-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1025798-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA LOTFI ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA OAB - MT8770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIR F SILVA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1025798-44.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, No id. 28904125 a parte 

Autora requer autorização judicial para dar destinação aos bens deixados 

pelo locatário do imóvel no ato da desocupação, sob o argumento que 

estão em péssimo estado de conservação. Com efeito, dentre as 

obrigações do locatário está a de "restituir o imóvel, finda a locação, no 

estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso 

normal", conforme preconiza o artigo 23, inciso III, da Lei n. 8.245/91. A par 

disso, determino a intimação da parte Requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias, promover a retirada dos pertences deixados no imóvel, sob 

pena de caracterizar abandono e ficar a parte Autora promover a 

destinação que entender necessária. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, cientifique-se a parte Autora e inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021259-64.2019.8.11.0041

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 DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 01/06/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013326-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANILDO PEREIRA QUINTINO FILHO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056475-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA DE REZENDE (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)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056898-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA COSTA 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)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056974-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY WEBERSON GONCALVES 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)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1055860-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE MATTOS (REU)

MAURICIO ROMANINI (REU)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005954-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Sotreq s/a (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO OAB - MG71886-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))
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Intimação da parte Autora para manifestar dos Embargos Monitórios, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041001-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALBIGENZY DANTAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1050139-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATACHA OLEINIK DE MORAES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039999-70.2019.8.11.0041

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:

ELIAS DE SOUZA MAGALHAES (REQUERIDO)

VANIA CRISTINA MIRANDA MAGALHAES (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo intimação da parte autora para, no prazo legal, se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002623-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação das partes para especificarem as provas que pretendam 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006975-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME (REU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042223-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FRANCO WANDERLEY OAB - PR25277 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.A. VIANA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032121-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AMERICO ALVES MARTINS (EXECUTADO)

AGROGENES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058611-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE PEREIRA 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)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040013-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE LINDALVA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação do Requerido para, manifestar-se 

acerca do ID. 24994883, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039377-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEUXIS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (REU)

CKJ COMERCIO DE IMOVEIS LTDA (REU)

MARCELO KARA JOSE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO KARA JOSE OAB - MT12956-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005343-53.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DANIEL DE SOUZA PROSENEVICZ (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)

Outros Interessados:

ELIANA NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença da Indenização 

do Seguro Obrigatório DPVAT, onde o requerente menor representado por 

sua genitora, requer a gratuidade da justiça, alegando falta de condições 

financeira para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessários, incluindo a o comprovante de 

renda e a cópia do recibo da indenização que foi pago administrativamente 

pela parte requerida, recebo o pedido inicial, deferindo aos requerentes os 

benefícios da Gratuidade da justiça. Anotem-se. Em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor da Secretaria que 

agende data para realização de audiência conciliatória, a ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos 

interesse de menor, dê-se vista do feito ao Ilustre representante do 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005389-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LEONCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT18213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde o autor requer a gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o documento 

probatório necessário. Posto isso, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao benefício requerido, 

anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite, etc, ou última declaração de 

imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe os artigos 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010965-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUTUIRAN JOSE TRAJANO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ARGUELHO MOURA OAB - MT9689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO INCRA FASSINCRA 

INSOLVENTE CIVIL EM LIQUIDACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( c) Vistos, Trata-se Ação de Recomposição por Danos Materiais e 

Morais, onde a parte requerente vem aos autos aditar o pedido inicial, 

apresentando Emenda Substitutiva do Pedido Inicial, conforme 

determinação da decisão lançada no Id 19783820. Custas recolhidas no Id 

19470172. Verificando que a emenda substitutiva vem acompanhada de 

todos os documentos necessários a propositura da ação, preenchendo os 

requisitos básicos, recebo a Emenda substitutiva da petição Inicial 

anexada nos Ids 22544612 e 22544250. DETERMINO a IMEDIATA retirada 

da visibilidade do arquivo 18714174 e de todos documentos que a 

instruem, a fim de evitar tumulto processual e facilitar a apreciação do 

feito. A seguir, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor da secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

conciliatória, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005429-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SETEMBRINO AUGUSTO RIBEIRO (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):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 
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da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040427-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. GOMES ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W 3 CAMPOS SERVICOS E PROJETOS DE ARQUITETURA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS (REQUERIDO)

GIVALDO DIAS CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( C) Vistos, Trata-se de Ação de Despejo onde o imóvel objeto da lide foi 

desocupado pela parte requerida, conforme informação do autor (Id 

24624060), que adita o pedido inicial, requerendo o prosseguimento do 

feito. No caso, o requerido não chegou a ser citado, e o pedido de despejo 

perdeu seu objeto, assim deve a presente ação prosseguir em relação à 

cobrança de aluguel e demais encargos locatícios. Custas recolhida Id 

24624060. Posto isso, defiro o aditamento do pedido formulado no Id 

24624060, para emenda da inicial. Retifique-se o registro do presente feito 

fazendo constar como Ação de Cobrança. A seguir, em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor da secretaria que 

agende eletronicamente data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058956-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA RODRIGUES PINTO (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):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais, onde a 

parte requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar o ônus 

processual, anexando ao pedido os comprovantes de renda. Estando o 

feito instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, até que se provem o contrário, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao gestor da 

secretaria o agendamento de data para realização de audiência 

conciliatória que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As 

partes deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1036059-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIABETH ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDO SEBASTIAO DO AMARAL OAB - MT25428/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELESTINO RODRIGUES DE JESUS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião onde a parte requerente vem 

aos autos trazer informações e documentos para emenda do pedido 

inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído 

com os documentos indispensáveis, recebo o pedido formulado no Id nº 

24517609, para emenda da inicial e presumindo como verdadeira a 

condição financeira declarada nos autos, defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Anotem-se nos 

autos os endereços dos confinantes indicados no Id nº 24517609. 

Citem-se e intimem-se a(s) parte (s) Requerida(s) para conhecimento da 

ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos 

artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Designe a secretaria 

a audiência de Conciliação prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, a ser 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Intimem-se as partes (Autor e Réu) acerca da audiência de 

conciliação a ser designada. Citem-se os Confinantes pessoalmente, para 

conhecimento da ação e, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, pleitear 

o que entender de direito (artigo 246, §3º do CPC). Consigno que, por 

economia processual, no cumprimento deste ato citatório, deverá o Oficial 

de justiça certificar o estado civil dos Confinantes, tomando a termo (se 

existir) a qualificação exata do cônjuge (nome, endereço completo, 

profissão, RG, CPF e telefone para contato). Intimem-se a Fazenda Pública 

da União, Estado e Município, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

interesse na causa, conforme dispõe o artigo 183 do CPC. Citem-se, por 
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edital, eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto 

no artigo 257, III do CPC, deixo de nomear curador especial aos réus e 

interessados incertos citados por edital, por ser medida desnecessária. 

Notifique-se o Ministério Público acerca desta ação para querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar interesse processual (Artigo 176 do 

CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005536-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DA SILVA PEREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA (REU)

AGEMED SAUDE S/A (REU)

BACKOFFICE GESTAO FINANCEIRA LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº. 1005536-68.2020.8.11.0041 (MF) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do 

CPC, EMENDAR A INICIAL, juntando aos autos documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda, holerites, etc), sob pena de indeferimento do benefício. 

No mesmo ato, deverá o Requerente acostar aos autos o comprovante de 

solicitação de cancelamento de seu vínculo junto à empresa Requerida, 

nos termos do art. 18 da Resolução Normativa – RN n. 438 de 2018, que 

aduz: “Ao exercer a portabilidade de carências, o beneficiário deverá 

solicitar o cancelamento do seu vínculo com o plano de origem no prazo de 

5 (cinco) dias a partir da data do início da vigência do seu vínculo com o 

plano de destino”; Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para 

análise do pedido com urgência. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003106-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MACIEL GAMA LOPES OAB - 721.004.601-10 (PROCURADOR)

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSMERI DA SILVA PAIM (REU)

GUILHERME JORGE PAIM (REU)

JORGE IGMAR PAIM (REU)

PAIM PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS OAB - MT20453-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, 

onde a parte exequente pretende em primeiro lugar a constrição de ativos 

financeiros de propriedade das partes executadas conforme pedido 

formulado no Id 27201734, a fim de assegurar o cumprimento da obrigação 

objeto da lide. Todavia, considerando o disposto no art. 10 do CPC, que 

impõe a observância ao contraditório, segundo a qual “O Juiz não pode 

decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 

do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda 

eu se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, antes da 

análise do pedido para efetivação da constrição financeira, a fim de que a 

ordem de indisponibilidade não enseje margem para discussão quanto a 

seus limites e forma de execução, determino: A INTIMAÇÃO da parte 

Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias: 1) Apresentar memória de 

cálculo atualizada, com discriminação pormenorizada da composição do 

crédito; 2) Indicar a conta bancária sobre a qual pretende que incida o 

bloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo. Com a juntada, INTIME-SE a parte Executada 

para no mesmo prazo manifestar sobre o cálculo apresentado, 

oportunidade em que deverá declarar se concorda com o valor indicado 

ou apresentar planilha de cálculo indicando qual o valor incontroverso do 

crédito, bem como quanto a constrição de ativos financeiros em sua conta 

bancária indicada ou não pela parte exequente. Fica desde já consignado 

à parte Executada que deverá na mesma oportunidade indicar a conta 

bancária de sua preferência ou efetuar o depósito judicial do valor a ser 

bloqueado ou, pelo menos, do valor incontroverso, sob pena de anuência 

com as informações prestadas pela parte Exequente, bem como, com a 

utilização do Sistema BACENJUD. Na hipótese de alegação de existência 

de valor excessivo no cálculo da parte Exequente, remetam-se os autos 

ao contador judicial para apuração do valor correto da execução, e em 

seguida, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 

Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056795-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LINO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALONY CRISTIAN DE PAULA LINO OAB - MT26053/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J M DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 

onde a parte exequente requer a gratuidade da Justiça, alegando não 

possuir condições de pagar as custas processuais. Sabemos, que o 

benefício da gratuidade tem por finalidade possibilitar que os verdadeiros 

necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no 

conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para 

sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde 

morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para 

estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza, o que não se enquadra no caso da 

requerente ao teor do documento acostado no Id 27558923, e do próprio 

relato dos fatos. Dessa forma, não se tratando a parte exequente de 

pessoa pobre na acepção da palavra, e não havendo demonstração 

convincente nos autos de que o recolhimento das custas lhe trará algum 

prejuízo ao sustento de sua família, indefiro o pedido de gratuidade. 

Intime-se a parte exequente por seu procurador, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias, anexar nos autos o comprovante de pagamento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito com base no que dispõe o artigo 290 do CPC. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 

de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005474-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente anexa nos autos o 

protocolo de requerimento administrativo datado de 23 de Janeiro de 2020, 

visando receber a indenização do seguro DPVAT, conforme documento 

anexado nos autos no Id 29019566. Segundo a disposição contida no § 2° 

do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora/requerida para pagamento 

da indenização, determino a suspensão do presente feito até que ocorra o 

prazo acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, 

intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, informar se 
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houve ou não o pagamento da indenização pela seguradora, para 

posterior prosseguimento ou extinção do feito. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006188-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPINA DOMINGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião onde a parte requerente vem 

aos autos trazer informações e documentos para emenda do pedido 

inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído 

com os documentos indispensáveis, recebo o pedido formulado no Id nº 

24756444, para emenda do pedido inicial. Anotem-se nos autos os 

endereços dos confinantes indicados no Id acima citado. A seguir, 

citem-se e intimem-se a(s) parte (s) Requerida(s) para conhecimento da 

ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as advertências dos 

artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Designe a secretaria 

a audiência de Conciliação prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, a ser 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Intimem-se as partes (Autor e Réu) acerca da audiência de 

conciliação a ser designada. Citem-se os Confinantes pessoalmente, para 

conhecimento da ação e, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, pleitear 

o que entender de direito (artigo 246, §3º do CPC). Consigno que, por 

economia processual, no cumprimento deste ato citatório, deverá o Oficial 

de justiça certificar o estado civil dos Confinantes, tomando a termo (se 

existir) a qualificação exata do cônjuge (nome, endereço completo, 

profissão, RG, CPF e telefone para contato). Intimem-se a Fazenda Pública 

da União, Estado e Município, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

interesse na causa, conforme dispõe o artigo 183 do CPC. Citem-se, por 

edital, eventuais interessados, observando-se quanto ao prazo o disposto 

no artigo 257, III do CPC, deixo de nomear curador especial aos réus e 

interessados incertos citados por edital, por ser medida desnecessária. 

Notifique-se o Ministério Público acerca desta ação para querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar interesse processual (Artigo 176 do 

CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 

2020. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005300-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MANOEL DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005369-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MODESTO ALVES BARROSO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo pedido de 

gratuidade formulado nos autos, intime a parte requerente, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento das custas de distribuição e o comprovante de pagamento, 
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sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 

290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que tramitam no 

PJE-MT, encontram-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º 

de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005397-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA CABRERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente anexa nos autos o 

protocolo de requerimento administrativo datado de 09 de Fevereiro de 

2020, visando receber a indenização do seguro DPVAT, conforme 

documento anexado nos autos no Id 29007960. Segundo a disposição 

contida no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de 

apresentado os documentos necessários, as Seguradoras devem realizar 

a liquidação das indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por 

intermédio de depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima 

do acidente, ou meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. 

Dessa forma, não havendo decorrido o prazo da seguradora/requerida 

para pagamento da indenização, determino a suspensão do presente feito 

até que ocorra o prazo acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de 

suspensão, intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, 

informar se houve ou não o pagamento da indenização pela seguradora, 

para posterior prosseguimento ou extinção do feito. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013332-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. DO COUTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, onde a parte 

executada, bem como, sua representante legal, não foram citadas, por 

não terem sido localizadas nos endereços indicados nos autos. Em 

manifestação a parte exequente, vem requerer o arresto de valores nas 

contas bancárias da parte executada, via Bacenjud, a fim de garantir a 

presente execução. No caso, não há demonstração nos autos das 

diligencias empreendidas pela parte exequente para localização do 

endereço da executada, nem informação do CPF da representante legal 

para pesquisa eletrônica quanto ao seu endereço. Posto isso, sendo o 

arresto medida excepcional, e havendo diligencias que ainda podem ser 

empreendidas com o objetivo de localizar o endereço da parte executada, 

indefiro por ora o pedido de arresto formulado pela parte exequente no Id 

22405811 Intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, trazer 

para os autos o endereço completo e atualizado da parte executada ou 

demonstrar nos autos as diligencias empreendidas com tal finalidade, bem 

como, informar o CPF da representante legal da parte executada, para 

busca de endereço junto ao sistema Infojud, para posterior 

prosseguimento do feito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005373-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SANTOS 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):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005304-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA REZENDE (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):

YALE SABO MENDES

 

(c ) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora 

requer a gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, todavia, deixa de 

informar no pedido sua qualificação profissional, bem como, deixa anexar 

ao feito o documento probatório da alegada fragilidade financeira. Posto 

isso, fundamentado no que dispõe o artigo 321 e 99, § 2º do CPC, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada carência financeira (holerite ou declaração de renda, etc.), ou 

ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. 10 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005269-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RODRIGUES DE LIMA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, trazendo para os autos os documentos acima citados, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 221, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Presumindo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência declarada nos autos defiro a 

parte requerente os benefícios da Justiça Gratuita, até prova em contrário 

nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005439-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DE ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao gestor da secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005393-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente anexa nos autos o 

protocolo de requerimento administrativo datado de 09 de Fevereiro de 

2020, visando receber a indenização do seguro DPVAT, conforme 

documento anexado nos autos no Id 29007842. Segundo a disposição 

contida no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de 

apresentado os documentos necessários, as Seguradoras devem realizar 

a liquidação das indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por 

intermédio de depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima 

do acidente, ou meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. 

Dessa forma, não havendo decorrido o prazo da seguradora/requerida 

para pagamento da indenização, determino a suspensão do presente feito 

até que ocorra o prazo acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de 

suspensão, intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, 

informar se houve ou não o pagamento da indenização pela seguradora, 

para posterior prosseguimento ou extinção do feito. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005272-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON PERUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não 

possuir condições financeiras para arcar com os encargos processuais. 

Estando o pedido instruído com os documentos indispensáveis, incluindo a 

cópia do recibo da indenização que foi pago pela parte requerida 

administrativamente, recebo o pedido inicial. Presumindo como verdadeira 

a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao gestor da secretaria q agende data para realização de audiência 

conciliatória, 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. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 
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Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019155-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CORACAO DE JESUS EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIA MELO DE CARVALHO ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, A parte autora vem aos autos requerer a intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença. Constatando que a sentença já 

transitou em julgado (Id 28784557), e não havendo nos autos 

comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de execução 

formulado pela parte requerente no Id nº 27646730. Proceda-se as 

anotações necessárias no registro destes autos, fazendo constar que o 

feito se encontra em fase de Cumprimento de Sentença. A seguir, 

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

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, do CPC. Consigne-se que não havendo pagamento no prazo 

acima estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - 

§ 1º do artigo 523, do CPC. Ocorrendo o pagamento, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no prazo de 

cinco dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como, para no mesmo prazo indicar bens à penhora. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005258-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. M. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA OAB - 905.788.991-91 

(REPRESENTANTE)

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( c) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde o 

requerente menor representado por sua genitora, formula nos autos, 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeiras 

para arcar com as despesas processuais. O entendimento jurisprudencial 

em relação a gratuidade é que, sendo o requerente dependente de seus 

genitores, o beneficio da gratuidade deve ser analisada de acordo com a 

renda de seus provedores. No caso, o pedido encontra-se 

desacompanhado do comprovante de renda de seus provedores. Ante ao 

exposto, intime-se a parte requerente via DJE, por seu patrono, para no 

prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, a fim de demonstrar que faz jus 

ao benefício da gratuidade, anexando no feito o comprovante de renda de 

sua genitora (CTPS, Holerite ou cópia da declaração de imposto de renda), 

sob pena de indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial - artigos 321 e 290, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005324-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( C) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais, onde a parte autora requer a gratuidade da Justiça, alegando não 

ter condições financeiras para arcar com as despesas processuais, 

deixando, contudo, de anexar ao pedido o documento probatório 

necessário. Posto isso, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do 

CPC, intime a parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, demonstrando que faz jus ao 

benefício requerido, anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher 

as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no 

que dispõe os artigos 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1054525-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR(A))

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS FILHOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se Ação de Despejo por Inadimplência, onde por equivoco a 

parte autora anexa neste feito, uma peça acompanhada de documentos 

que não pertencem a estes autos. Em manifestação, a autora requerer a 

desconsideração do pedido anexado no ID 27347904, bem como, dos 

documentos que a acompanham, eis que protocoladas por equivoco no 

presente feito. No caso, verifica-se que a peça anexada no id 27347904, 

e os documentos que a instruem, não se identifica com a presente 

demanda, tampouco com as partes em litígio. Posto isso, fundamentado no 

que dispõe a Resolução n 04/2016/TP e 22/2011/TP, que dispõe sobre a 

implantação e a Regulamentação do Processo Judicial Eletrônico – PJE no 

âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, além da Resolução nº185/2013 

do Conselho Nacional de Justiça, defiro o pedido formulado pela parte 

requerente no Id 27376033. DETERMINO a IMEDIATA retirada da 

visibilidade da peça anexada no Id 27347904, bem como dos documentos 

que a acompanham, riscando-se a citada peça e seus arquivos, a fim de 

facilitar a acessibilidade e apreciação do feito. A seguir, estando o 

recolhimento das custas, comprovada nos autos, defiro o pedido 

formulado no Id 26718763, para emenda do pedido inicial. Em vista da 

especialidade do rito processual, deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação. Nos termos da disposição contida no artigo 62, 

inciso II da Lei 8.245/1991, cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para purgar a 

mora ou contestar a ação no prazo legal, consignadas as advertências do 

artigo 344 e 250, II do Código de Processo Civil. Dê-se ciência a eventuais 

sublocatários, se houver. Arbitro os honorários advocatícios, para o caso 

de purgação da mora, em 10% do débito no dia do efetivo pagamento. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1061652-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN EXUPERY DE ARAUJO (EXEQUENTE)

GEORGINA GUIMARAES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos. Trata-se de pedido de EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

(redistribuído de outro Juízo pela decisão lançada no Id 28013829, 

originário do processo FÍSICO nº. 11187-40.2016.811.0041 – Código nº 

1101656, que tramita neste Juízo. A Lei n. 11.232/05, modificou o 

procedimento da execução dos títulos judiciais, passando esta, a correr 

nos próprios autos, como cumprimento de sentença, e não mais como 

processo autônomo. E, de acordo com o artigo 3º da Portaria 

nº295/2016-PRES, de 23 de maio de 2016, que implantou o Sistema 

Processual Judicial Eletrônico - PJE nas Varas da Comarca de Cuiabá, 

todos os incidentes relacionados a processos que tramitam fisicamente 

deverão tramitar fisicamente, até o seu arquivamento, in verbis: Art. 3º.As 

ações protocoladas de forma física até as 12h00 do dia 11-7-2016, 

incluindo seus incidentes, tramitarão de forma física até seu arquivamento. 

(grifei). Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado, já decidiu a 

respeito: AGRAVO INTERNO – Nº 1004004-27.2016.8.11.0000, em 

06/02/2017. Ante ao exposto, intime-se o patrono exequente acerca da 

inviabilidade do recebimento da presente Execução Provisória pelo 

Processo Eletrônico Digital – PJE, bem como, para no prazo de 05 (cinco) 

dias adotar as providências cabíveis para materialização e Distribuição do 

presente pedido de Cumprimento Provisório de sentença, por dependência 

ao processo físico de origem em trâmite neste juízo. Certifique-se a 

ocorrência no processo principal (código nº 1101656) Decorrido o prazo, 

arquivem-se imediatamente o presente feito, com as baixas de estilo. 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 

2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004178-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS (REU)

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, onde a parte requerente vem aos autos informar o 

recolhimento das custas processuais, requerendo o prosseguimento do 

feito. Estando o pedido instruído com os documentos indispensáveis, 

recebo o pedido formulado no Id 28786760, para emenda do pedido inicial. 

Dando cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria que agende data para audiência conciliatória, que deverá ser 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se e intime-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

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

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025061-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS DA CRUZ SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, A parte autora vem aos autos requerer a intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença. Constatando que a sentença já 

transitou em julgado (Id 28615100), e não havendo nos autos 

comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de execução 

formulado pela parte requerente no Id nº 28902290. Proceda-se as 

anotações necessárias no registro destes autos, fazendo constar que o 

feito se encontra em fase de Cumprimento de Sentença. A seguir, 

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

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, do CPC. Consigne-se que não havendo pagamento no prazo 

acima estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - 

§ 1º do artigo 523, do CPC. Ocorrendo o pagamento, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no prazo de 

cinco dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como, para no mesmo prazo indicar bens à penhora. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019513-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOARES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, A parte autora vem aos autos requerer a intimação da parte 

requerida para cumprimento da sentença. Constatando que a sentença já 

transitou em julgado (Id 28713409), e não havendo nos autos 

comprovação do pagamento da condenação, defiro o pedido de execução 

formulado pela parte requerente no Id nº 28807061. Proceda-se as 

anotações necessárias no registro destes autos, fazendo constar que o 

feito se encontra em fase de Cumprimento de Sentença. A seguir, 

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

efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma estabelecida no 

artigo 513, do CPC. Consigne-se que não havendo pagamento no prazo 

acima estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo - 

§ 1º do artigo 523, do CPC. Ocorrendo o pagamento, diga a parte 

exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no prazo de 

cinco dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como, para no mesmo prazo indicar bens à penhora. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005547-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILVER SANDRO PAPA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. A parte autora, no caso, 

pessoa autônoma requer a gratuidade da Justiça, alegando falta de 

condições financeira para arcar com as despesas processuais, todavia 

deixa de anexar ao pedido o documento probatório necessário. Posto isso, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte 

requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, demonstrando que faz jus ao benefício requerido, 

anexando no feito (cópia da última declaração de renda), ou ainda, para 

no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe os artigos 290, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009272-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1009272-31.2019.8.11.0041(J) VISTOS, Em análise dos autos, 

verifico que a parte Executada no id. 29023549/29023551, juntou apenas 

o comprovante da guia de recolhimento, contudo, não consta a 

comprovação da guia do pagamento da condenação. Desta feita, 

determino a Executada para prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falha 

existente nos autos, sob pena de execução forçada. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005616-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVSON DOUGLAS ALVES DOS SANTOS (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):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório – DPVAT com Pedido de Reembolso de DAMS, onde a 

parte autora requer a gratuidade da Justiça, alegando falta de condições 

financeiras para arcar com o ônus processual. Estando o pedido instruído 

com os documentos indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, 

recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da 

Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao gestor da 

secretaria o agendamento de data para realização de audiência 

conciliatória que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). As 

partes deverão ser advertidas de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do CPC. 

Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio de 

procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo composição, 

o prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005538-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente anexa nos autos o 

protocolo de requerimento administrativo datado de 05 de Fevereiro de 

2020, visando receber a indenização do seguro DPVAT, conforme 

documento anexado nos autos no Id 29048764. Segundo a disposição 

contida no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de 

apresentado os documentos necessários, as Seguradoras devem realizar 

a liquidação das indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por 

intermédio de depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima 

do acidente, ou meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. 

Dessa forma, não havendo decorrido o prazo da seguradora/requerida 

para pagamento da indenização, determino a suspensão do presente feito 

até que ocorra o prazo acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de 

suspensão, intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, 

informar se houve ou não o pagamento da indenização pela seguradora, 

para posterior prosseguimento ou extinção do feito. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050122-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE LARA PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS LUCAS DE AMORIM (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( c) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, 

onde a parte autora assistida pela Defensoria Pública, requer a gratuidade 

da justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido inicial. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe 

o§ 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor o agendamento de data para realização de 

audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

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

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 
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art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se a Defensora Pública, na forma determinada pelos 

artigos 183, § 1 e 186, § 1º, do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005688-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ARAUJO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c ) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora 

requer a gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, todavia, deixa de 

informar no pedido sua qualificação profissional, bem como, deixa anexar 

ao feito o documento probatório da alegada fragilidade financeira. Posto 

isso, fundamentado no que dispõe o artigo 321 e 99, § 2º do CPC, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada carência financeira (holerite ou declaração de renda, etc.), ou 

ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se 

que o não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. 11 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036655-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENDER DE SOUZA MENDES SILVA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1036655-18.2018.8.11.0041(J) VISTOS, Em análise dos autos, 

verifico que a parte Requerida no id. 28066465, juntou apenas o 

comprovante da guia de recolhimento, contudo, não consta a 

comprovação da guia do pagamento da condenação. Desta feita, 

determino a Executada para prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falha 

existente nos autos, sob pena de execução forçada. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005669-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIZELI MORAES DE SOUZA (AUTOR)

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):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016081-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença 

com depósito para pagamento do remanescente da condenação, onde a 

parte executada requer a extinção do feito. Intimada, a parte exequente 

vem requerer apenas o levantamento do valor depositado, deixando, 

contudo, de se pronunciar quanto ao arquivamento dos autos. Posto isso, 

para fins de extinção do feito, intime-se a parte exequente para no prazo 

de cinco dias, manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão e 

consequente extinção do feito por satisfação da dívida. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos, ocasião em que será apreciado o pedido 

formulado no Id. 28399645. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056596-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO EGUITA RONDON FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBERSON DOS SANTOS SILVA OAB - MT24712/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido inicial, a fim 

de demonstrar a alegada falta de recursos financeiros para custear o 

processo, deixou decorrer o prazo sem manifestação nos autos, 

conforme relata o teor da certidão lavrada no Id 29090549. Posto isso, não 

havendo demonstração convincente nos autos de que o pagamento das 

custas processuais trará algum prejuízo ao sustento do requerente ou de 

sua família, indefiro o a gratuidade da justiça. Intime-se a parte requerente 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, sob 

pena de indeferimento da inicial e cancelamento do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003247-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOELMA MEDEIROS GONCALVES OAB - MT18275-O (ADVOGADO(A))

SOLANYARA ANGELICA PEREIRA GUIMARAES OAB - 031.241.061-13 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO CÉZAR VIEIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

ALTAIR MOREIRA DA SILVA MONTEIRO (REQUERIDO)

JURANDIR DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

SOLUCAO ANALISE DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n. 1003247-65.2020.8.11.0041 (p) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda, holerite, etc...), sob pena de indeferimento do benefício, 

de acordo com art. 99, §2º, do CPC. Determino ainda a juntada da certidão 

de inteiro teor da matrícula do imóvel e dos termos da separação judicial 

que formalizou a partilha dos bens do casal. Decorrido o prazo, voltem os 

autos conclusos para análise de pedido com urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008183-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRANCISCO REIS FONSECA OAB - SP141732 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Nesta Ação Monitória, a parte requerida não foi localizada para 

ser citada no endereço indicado nos autos, tendo a parte autora formulado 

pedido de realização de busca pelo Juízo, para localização do endereço 

da requerida. A busca de endereço é atribuição da parte autora, não 

devendo tal encargo ser transferido ao Judiciário, salvo inequívoca 

demonstração da exaustão das diligências empreendidas pelo requerente 

com tal finalidade. Ressaltando que os sistemas eletrônicos colocados à 

disposição dos magistrados a fim de conferir celeridade na prestação 

jurisdicional, deverão ser usados quando o autor houver demonstrado que 

não obteve êxito nas diligências por ele empreendidas com tal finalidade, o 

que não se enquadra no presente caso. Posto isso, não havendo nos 

autos demonstração das diligencias empreendidas pela parte autora no 

sentido de localizar a parte requerida, indefiro o pedido formulado no Id nº 

27811088. Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento deste feito, suprindo a falha nele existente, 

informando nos autos o atual endereço da parte requerida, para posterior 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção- artigo 485, § 1º do CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017218-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYETE ANTUNES DE CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, A parte requerida não foi localizada para ser citada no 

endereço indicado nos autos, tendo a parte autora formulado pedido de 

realização de busca pelo Juízo, para localização do endereço da 

requerida. A busca de endereço é atribuição da parte autora, não 

devendo tal encargo ser transferido ao Judiciário, salvo inequívoca 

demonstração da exaustão das diligências empreendidas pelo requerente 

com tal finalidade. Ressaltando que os sistemas eletrônicos colocados à 

disposição dos magistrados a fim de conferir celeridade na prestação 

jurisdicional, deverão ser usados quando o autor houver demonstrado que 

não obteve êxito nas diligências por ele empreendidas com tal finalidade, o 

que não se enquadra no presente caso. Posto isso, não havendo nos 

autos demonstração das diligencias empreendidas pela parte autora no 

sentido de localizar a parte requerida, indefiro o pedido formulado no Id nº 

28441894. Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento deste feito, suprindo a falha nele existente, 

informando nos autos o atual endereço da parte requerida, para posterior 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção- artigo 485, § 1º do CPC. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003246-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA DANILA SILVA ARAUJO-TRANSPORTES - EPP (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, onde a parte requerida não foi citada 

por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. A parte autora 

em manifestação, alegando desconhecer o paradeiro da parte requerida, 

postula nos autos que o juízo diligencie em busca do seu endereço. 

Tratando-se a parte requerida de pessoa jurídica, para maior celeridade do 

feito, determino que se oficie à Junta Comercial do Estado, requisitando 

informações quanto os últimos atos Constitutivos da Empresa requerida, e 

de seus sócios, no prazo de dez dias, sob pena de desobediência. 

Juntadas as informações solicitadas, diga a parte requerente em cinco 

dias, e voltem-me os autos conclusos, se necessário. Intime-se a parte 

exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030653-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FANTICHELI & DA SILVA COSTA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte executada não foi localizada para ser citada no 

endereço indicado nos autos, tendo a parte exequente requerido diligencia 

do Juízo, para localização do endereço da parte executada. A busca de 

endereço é atribuição da parte exequente, não devendo tal encargo ser 

transferido ao Judiciário, salvo inequívoca demonstração da exaustão das 

diligências empreendidas pelo exequente com tal finalidade. Os sistemas 

eletrônicos colocados à disposição dos magistrados a fim de conferir 

celeridade na prestação jurisdicional, deverão ser usados quando o autor 

houver demonstrado as diligências por ele empreendidas sem obtenção de 

êxito, o que não se enquadra no presente caso. Posto isso, não havendo 

demonstração das diligencias empreendidas pelo autor para localização 

da parte executada, indefiro o pedido formulado no Id nº 28230727. 

Intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

regular andamento desta execução, suprindo a falha nele existente, 

informando o endereço da parte executada, para posterior 

prosseguimento do feito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003198-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n.º 1003198-24.2020.8.11.0041 (p) VISTOS, Da análise da petição 

inicial verifico que a parte denominou a ação como “AÇÃO CAUTELAR 

INCIDENTAL”, objetivando a exclusão de seus dados dos órgãos de 

proteção ao crédito pelo fato do débito estar sendo discutido em outros 

autos (pje n.1020771-46.2018.8.11.0041). Com o advento da nova 

legislação processual, houve modificação significativa das regras 

pertinentes às tutelas cautelares, cujo procedimento foi simplificado, 

abolindo a instauração de um processo autônomo específico e unicamente 

com a função de obter a concessão de uma medida a fim de resguardar o 

direito vindicado em uma ação principal. A par disso, não vislumbro óbice 

para que o pedido de exclusão seja feito diretamente no bojo da ação 

principal, sem a necessidade de instauração de nova demanda judicial. 

Contudo, por se tratar de faculdade e livre escolha do Autor a propositura 

de nova ação, o processamento da presente demanda neste juízo implica 

no recolhimento das custas e despesas processuais, sendo certo que 

havendo pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, 

razão pela qual impõe-se a comprovação do enquadramento na condição 

de hipossuficiente. Desta feita, INTIME-SE a parte Requerente para no 

prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça (p.ex. Declaração imposto 

de renda), sob pena de indeferimento do benefício. Determino ainda a 

complementação da petição inicial no sentido de indicar sua opção pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou mediação (art. 319, II e 

VII, CPC). Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019252-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO DE ARRUDA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( C) Vistos, Trata-se de Ação Monitória, onde a parte requerida não foi 

citada por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. A parte 

autora em manifestação, alegando desconhecer o paradeiro da parte 

requerida, postula nos autos que o juízo diligencie em busca do seu 

endereço. Tratando-se a parte requerida de pessoa jurídica, para maior 

celeridade do feito, determino que se oficie à Junta Comercial do Estado, 

requisitando informações quanto os últimos atos Constitutivos da Empresa 

requerida, e de seus sócios, no prazo de dez dias, sob pena de 

desobediência. Juntadas as informações solicitadas, diga a parte 

requerente em cinco dias, e voltem-me os autos conclusos, se 

necessário. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036518-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO LUIS TAMAIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1036518-36.2018.8.11.0041(J) VISTOS, Em analise dos autos, 

verifico que a parte Executada no id. 28436488/28436490, juntou apenas 

o comprovante da guia de recolhimento, contudo, não consta a 

comprovação da guia do pagamento da condenação. Desta feita, 

determino a Executada para prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falha 

existente nos autos, sob pena de execução forçada. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005632-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ALICE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA OAB - MT26556/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n. 1005632-83.2020.8.11.0001 (MF) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do 

CPC, EMENDAR A INICIAL, juntando aos autos documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda e comprovante de rendimentos), sob pena de 

indeferimento do benefício. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos 

para análise do pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1123271 Nr: 20153-89.2016.811.0041

 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: VALDEVINO ALVES ELEUTÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES, GELSON FÁBIO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037378 Nr: 40268-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JONATHAN GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 202/204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889108 Nr: 22663-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR VIANA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

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

OAB:13241

 Certifico que, procedo intimação da parte autora para, no prazo legal, 

retirar o documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930473 Nr: 49546-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, EXTRA 

CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, 

SALOMÃO NEVES BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

MARCELA CANCILIERI DO NASCIMENTO - OAB:13.363, MARIO 

FERNANDO DA SILVA CASTILHO - OAB:10393/O, PAULO CÉZAR DE 

FIGUEIREDO PONCE FILHO - OAB:17.483 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte EXEQUENTE para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453084 Nr: 25046-36.2010.811.0041

 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: ERMELINDA RODRIGUES DE FARIAS COSTA, NELSON 

SEVERINO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORIAL BRASIL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DO NASCIMENTO 

SANTOS - OAB:13.900/MT, NATÁLIA FIGUEIREDO DE ARRUDA - 

OAB:13.792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674, RONAN VINICIUS TOLEDO BORGES - OAB:12050/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se sobre do laudo pericial de fls. 278/301

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708341 Nr: 1582-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RICARDO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. NAUTICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968/MT

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça de fls. 195.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325653 Nr: 25655-24.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIR LEANDRO VIEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337373 Nr: 8253-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BKN SERVIÇO DE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELE - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA GOBETTI DE JESUS - 

OAB:309.272/SP

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

OAB:5.127/MT, SAMUEL PEDRO PEREIRA SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos a 

diligência do sr. Oficial de justiça, para cumprimento da penhora 

determinada no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342015 Nr: 12274-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILLA BORGES TIAGO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C & A MODAS LTDA, INVESTCOB 

INVESTIGAÇÃO E COBRANÇA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT, rafael fernandes da silva - OAB:16965

 Certifico o decurso de prazo para a parte executada cumprir a 

decisão/intimação de fls. 477. Certifico ainda que encaminho intimação da 

requerente para manifestar no feito. Dito Isto, segue a referida 

decisão/intimação:(...) Decorrido o prazo e não havendo manifestação, 

certifique-se e intime-se a parte Exequente para corroborar a planilha 

atualizada do débito e requerer o que entender de direito para satisfação 

do seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185450 Nr: 33709-81.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURLI COUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS, 

EXPORTAÇÃO E IMP. LTDA, EVANDRO LUÍS DURLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSE NERI DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS PEREIRA BARBOSA 

FILHO - OAB:108524/SP, PAULO HENRIQUE PEREIRA BARBOSA - 

OAB:228729/SP

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos, diligência 

do sr. Oficial de justiça, para cumprimento do mandado de penhora 

determinado anteriomente no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 178997 Nr: 26319-60.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROPAULO COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES LEITE E BOTELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

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

OAB:8.015/MT

 Certifico que encaminho intimação do requerente para promover o regular 

andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10974 Nr: 5709-81.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Álvaro Colombo

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

- OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12829 Nr: 6241-55.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDERSON MORAES COELHO, 

TEREZINHA DE JESUS DE SOUZA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, ANA LÚCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:286438, JULIENE ARIANE MOREIRA DE SOUZA - OAB:15335, 

Rosalvo Pinto Brandão - OAB:2255-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:12.724, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 Intimação da parte requerente para, havendo interesse na expedição da 

certidão determinada às fls. 484, proceda o recolhimento da guia de 

custas, para a sua emissão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13344 Nr: 6221-64.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL LOCADORA DE VEÍC. EQUIP. ESPECIAIS SERV. E 

COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DA SILVA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:15729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, CLAUDIO CESAR CORDEIRO - 

OAB:4713/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos endereço 

atualizado da parte executada, bem como, a diligência para cumprimento 

do mandado a ser expedido no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16091 Nr: 1874-57.1976.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Pastoril Brasileira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEIXEIRA RODRIGUES, ANTONIO TOMÉ, 

MARIO COSTA, BENEDITO LEITE DE ARRUDA, JOÃO DE ARRUDA, 

ANTONIO FORTUNATO ALVES DUARTE, JORGE TEIXEIRA DE QUEIRÓZ, 

BENEDITA TEIXEIRA DE QUEIROZ, CALIXTO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 

GUARACI QUEIROZ DAS NEVES, ALBERTO SANTOS, JOSEFA RAMOS DE 

MELLO, PRUDENTE GONÇALVES DE QUEIROS, JOAQUIM DIAS 

EVANGELISTA, João Batista Gomes Bezerra, Manoel Gonçalves de 

Queiroz (De cujus), SEBASTIÃO GONÇALVES DE QUEIROZ, MARIA 

GONÇALVES DE QUEIROZ, LEONIDAS GONÇALVES DE QUEIROZ, MARIO 

GONÇALVES DE QUEIROZ, JOÃO BATISTA DE QUEIROZ, ROLDÃO 

GONÇALVES DE QUEIROZ, MAURINDO DE ALMEIDA LIMA, OLIVEIROSA 

GONÇALVES DE QUEIROZ, CELINO PIMENTA, JOSÉ PIMENTA, ARI 

QUEIROZ NEVES, DARIO LUCAS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:72758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação do requerente para ciência da 

sentença de fls. 183. Dito Isto, segue a r. sentença:(...) ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do art. 485, VI do CPC e no artigo 591 da CNGC/TJMT, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Autorizo, desde 

logo, as partes desentranharem os documentos de que necessitar, 

mediante recibo e cópia nos autos. Custas pela parte Autora, ressalvando 

os casos de suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita. 

Sem honorários advocatícios, uma vez que tecnicamente não houve parte 

vencida. Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se, observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer os endereços do 

imóveis penhorados, bem como, a diligência do oficial de justiça para 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos diligência 

do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de penhora.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786892 Nr: 40801-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET HAROLDO ROCHA LTDA ME, 

GLORETE MARCIANA DE SOUZA, NATHALYE REGINA PINHEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BUFFET HAROLDO ROCHA LTDA ME, 

CNPJ: 13361312000172. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil 

reais) especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A requerida contraiu despesas de realização de evento 

junto à requerente, no estabelecimento hoteleiro, no valor de 30.703,42 

(trinta mil setecentos e três reais e quarenta e dois centavos), para a 

realização de evento.

Despacho/Decisão: Código: 786892Vistos, etc.A citação por hora certa é 

uma ferramenta à disposição do Oficial de Justiça, independente de 

determinação judicial, o qual deve fazer uso do referido expediente 

quando constatada a ocultação deliberada do(a) requerido (a), nos 

estritos moldes dos artigos 252 e 253 do CPC.No entanto, em face do teor 

da certidão juntada as fls. 124, DEFIRO o pedido de fls.126/127. 

Expeça-se mandado de citação da empresa requerida, na pessoa de sua 

sócia, NATHALYE REGINA PINHEIRO DA SILVA, devendo constar no 

mandado que compete ao Oficial de Justiça encarregado da diligência, 

observar os ditames do artigo 212, §2º, do CPC:Art. 212. Os atos 

processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) 

horas.(...)§2º. 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.E conforme registrado alhures, cabe ao referido serventuário 

atentar para o disposto nos artigos 252 e 253, ambos do CPC:Art. 252. 

Quando, por 02 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. Art. 253.No dia e na hora designados, o 

oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao 

domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.§ 1o Se o 

citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das 

razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se 

tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.§ 2o A 

citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou 

o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora 

presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o 

mandado.§ 3o Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará 

contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, 

declarando-lhe o nome.§ 4o O oficial de justiça fará constar do mandado a 

advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia.A 

par disso, esclareço ainda ao Meirinho que ele pode e deve valer-se da 

citação por hora certa, caso constate a ocultação deliberada da sócia da 

empresa requerida para evitar que o ato se concretize.Por fim, registro 

desde já, que caso frustrada a tentativa de citação da empresa requerida 

através da sócia acima mencionada, DEFIRO A CITAÇÃO DOS TERMOS 

DESTA AÇÃO, DA PESSOA JURÍDICA, por meio de edital. Expeça-se o 

competente edital de citação com prazo de 20 dias (art. 257, II, III e IV do 

CPC) e as advertências dos artigos 335, inciso III; 231, inciso II; 336 a 343, 

todos do CPC.Alerto que o OFICIAL DE JUSTIÇA ENCARREGADO DA 

DILIGÊNCIA DEVERÁ CUMPRIR SEU MISTER COM ZELO E EMPENHO, 

VISTO SE TRATAR DE PROCESSO INSERIDO NA META 2.Intimem-se e 

cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2019.YALE SABO MENDESJuiz 

de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Sabo Burlamaqui, 

digitei.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452911 Nr: 24904-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ENOKE MASSATIKA ISHIZUKA, CLEMÊNCIA MARIA 

FERRAZ ISHIZUKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA, 

HABITACIONAL ADM. DE IMÓVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DE AZEVEDO 

MIRANDA MENDONÇA - OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar no feito. 

Dito Isto, segue a referida decisão:(...) INTIME-SE a parte Exequente para 

no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que entender de direito visando a 

satisfação do seu crédito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704485 Nr: 39184-08.2010.811.0041

 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: CARLOS ADRIANO FISSEL FERRUGEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:OAB/MT 13.160, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 522/525, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação do Embargado 

(Requerente) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1094522 Nr: 8209-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO MITSUO YABUMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENDA CARARINI DA SILVA 

STOFEL - OAB:27698/O, PAULO RICARDO RODRIGUES - 

OAB:13503/MT, VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - 

OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO MENDES VILAS 

BOAS - OAB:10121

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerida, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca do recurso de apelação de fls. 117/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134604 Nr: 24923-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONYDES DE CASTRO E SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 
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BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL RODRIGO DA SILVA 

GRAÇA - OAB:OAB/MT 18.970

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 210/214. Foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação do exequente 

para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874649 Nr: 13155-76.2014.811.0041

 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: RICARDO MIGUEL CARRION CARRACEDO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, LUCIANE INFANTINO FRANÇA - OAB:14.668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Certifico que encaminho intimação do requerido para manifestar acerca 

das fls. 370.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1124438 Nr: 20630-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE GONÇALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, HYUNDAI 

MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 305/307.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408181 Nr: 266-32.2010.811.0041

 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: ELIETE SILVA UTSCH, A. J. S. U., ELIETE SILVA UTSCH, 

E. V. S. U

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLISE BIZZI, TARCISIO MACHADO DA 

ROSA, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, MARIA IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:12950/MT, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar acerca 

da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 707/710.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99667 Nr: 14069-63.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODA BRASIL - TRANSPORTE E 

COMBUSTÍVEIS COM. IMP.E EXP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

proceder a juntada do comprovante de pagamento da guia pública de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para expedição do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352448 Nr: 22928-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCOR TAXI AEREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676, FERNANDO ARIMA - OAB:97966/SP

 Certifico que encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

proceder a juntada do comprovante de pagamento da guia pública de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para expedição do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378185 Nr: 14348-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA SIMONE TURCHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

proceder a juntada do comprovante de pagamento da guia pública de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para expedição do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773010 Nr: 26140-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ARLITE OTANO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO CASTANHEIRA - 

OAB:271.763/SP, SYLVIO SANTOS ARAUJO - OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

proceder a juntada do comprovante de pagamento da guia pública de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para expedição do Mandado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059700-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI OAB - 720.406.021-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA (REQUERIDO)

TAAL COMUNICACAO E JORNALISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1059700-17.2019.8.11.0041 (P) VISTOS, Recebo a emenda da 

petição inicial no id. 27724135, para juntada do comprovante de 

recolhimento das custas processuais. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que TELEVISÃO CIDADE 

VERDE S/A move em desfavor de TAAL COMUNICAÇÃO E JORNALISMO 

LTDA e FRANÇOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA, alegando em 

síntese que foi surpreendida no dia 13/11/2019 com um comunicado da 

pessoa física do sócio apresentador da 1ª Requerida, acerca do seu 
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desligamento daquela emissora, sem o cumprimento do prazo de 

antecedência mínima de 60 dias conforme estabelecido no contrato, sendo 

publico e notório que a motivação emerge da mudança de emissora do 

apresentador. Discorre sobre o descumprimento das obrigações 

contratuais e a propriedade do material produzido pelo programa, 

consubstanciado em todos os direitos inerentes à prestação do serviço de 

apresentação de programa televisivo, pugnando em sede de tutela de 

urgência que o Requerido retire imediatamente todos os vídeos de sua 

propriedade exclusiva junto ao canal do Youtube “Everton Pop”, nos 

termos da cláusula segunda, “caput” da avença. É o necessário. Decido. 

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela provisória de urgência é exigida a presença da probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e do perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada 

deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido 

Códex. In casu, tenho que a probabilidade do direito almejado pela parte 

Autora ainda ressente de maior incursão no mérito, sobretudo 

considerando a necessidade de averiguar se os vídeos estão protegidos 

por direitos autorais, como também porque no contrato firmado entre as 

partes e juntado no id. 27391434 inexiste de proibição na aventada 

cláusula segunda sobre a “postagem” das gravações dos programas 

televisivos nas plataformas disponibilizadas pela internet, pelo próprio 

apresentador do programa. Ademais, não se descura a natureza do 

conteúdo livre e jornalístico de interesse de toda coletividade, cuja 

programação já foi levada ao ar na TV aberta, circunstância que reclama 

maior análise quanto à suposta ilegalidade na disponibilização desses 

vídeos e se tal fato teria o condão de caracterizar abuso de imagem. De 

outra sorte, quanto ao perigo de dano ou do resultado útil ao processo de 

modo a justificar a exclusão dos vídeos pelo Requerido do seu canal do 

YOUTUBE, não vislumbro a priori que a eventual “receita” aferida pelo 

apresentador Requerido tenha o condão de acarretar tamanho prejuízo 

financeiro à emissora, mesmo porque nos dias atuais a reprodução do 

programa televisivo seja nas redes sociais, quanto em outras plataformas 

da internet, faz parte dos novos hábitos de se disseminar os conteúdos, 

contribuindo, ao meu sentir, inclusive, com o aumento da popularidade 

também da própria emissora. Oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados para a concessão da tutela de urgência são 

concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. Ademais, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, em caso de demonstração 

futura dos requisitos indispensáveis ao deferimento do pedido, é possível 

que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA vindicada pela parte Autora TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A 

em desfavor de TAAL COMUNICAÇÃO E JORNALISMO LTDA e 

FRANÇOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA. CITEM-SE e 

INTIMEM-SE as partes Requeridas para conhecimento da ação e para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, em data a ser designada pela Secretaria Judicial, que se realizará no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando 

no mandado as advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da 

audiência de conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente 

ser intimada na de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001200-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSEMIRO MARCELINO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNNSON CORREA FERNANDES OAB - MT0019481A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe 1001200-21.2020.8.11.0041 (MF) VISTOS, Trata-se de ação intitulada 

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c DANOS MORAIS e MATERIAIS 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA”, 

aventada por CASSEMIRO MARCELINO DA CRUZ em desfavor de BANCO 

PAN, na qual pretende o Autor em sede de tutela de urgência a suspensão 

dos descontos realizados em sua folha de pagamento oriundos de 

empréstimos consignados contratados com o Requerido sem o seu 

consentimento, além de solicitar que o banco forneça cópia dos supostos 

contratos nº 324351217-9, 324724014-0, 323339596-5, 323297442-2, 

324351151-0, requerendo, por fim, que os valores depositados em sua 

conta referente aos empréstimos em questão sejam consignados em juízo, 

tendo em vista o não consentimento na contratação. Insta salientar que o 

Autor ingressou com uma ação junto ao Juizado Especial Cível, entretanto 

foi declarada a incompetência do mesmo ante a necessidade de prova 

pericial. É O NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória 

de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil. A par disso, tenho que os documentos que alicerçam a 

exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da 

probabilidade do direito do direito da Autora, uma vez que, analisando os 

extratos dos empréstimos consignados acostado no id 27935060, 

encontram-se registrados a existência dos seguintes empréstimos 

objurgados, in verbis: Empréstimo Banco Pan S/A – Contrato 324351217-9 

(R$4.467,16 – parc. R$122,50) Empréstimo Banco Pan S/A – Contrato 

324724014-0 (R$1792,76 – parc. R$50,00) Empréstimo Banco Pan S/A – 

Contrato 323339596-5 (R$ R$ 5.613,43– parc. R$154,35) Empréstimo 

Banco Pan S/A – Contrato 323297442-2 (R$ R$ 3.585,10– parc.R$98,45) E 

ainda, de acordo com os espelhos fornecidos pela instituição consta a 

existência do contrato n. 324351151-0 (id. 27935059) no valor de R$ 

2.743,70 – parc. R$ 122,50, que não se encontra registrado nos extratos 

dos empréstimos consignados. Verifica-se também, que o autor junta aos 

autos os extratos bancários (id. 27935047) dos depósitos efetuados em 

sua conta bancária em virtude do suposto empréstimo, sendo que dos 

valores depositados (R$ 1.792,76 em 04/02/2019; 1.723,46 em 

12/02/2019; R$ 754,79 em 03/12/2018 e R$ 1.671,15 em 05/12/2018) 

apenas um se assemelha aos valores descritos no extrato dos 

empréstimos consignados. Portanto, considerando a narrativa do Autor no 

sentido de desconhecer totalmente a contratação dos referidos 

empréstimos, aliado aos princípios da probidade e boa-fé (esta 

presumida), entendo plausível o direito perseguido pelo Requerente. No 

âmbito do perigo do dano, qualquer desconto com indícios de fraude, 

independente do valor, se torna indevido e a sua manutenção representa 

efetivamente dano financeiro e patrimonial ao consumidor. Restam 

evidenciados os prejuízos que experimentará o Autor no caso de 

permanência da cobrança do débito que contesta em juízo, uma vez que 

tal fato resulta na diminuição de seus rendimentos. Desta feita, reputo 

presente o perigo de dano para fim de subsidiar o deferimento da medida. 

Por derradeiro, importa evidenciar que inexiste a possibilidade de 

irreversibilidade do §3º do artigo 300 do CPC, uma vez que a presente 

medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o 

desaparecimento da sua causa ensejadora. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada 

pela parte Requerente CASSEMIRO MARCELINO DA CRUZ, para o fim de 

DETERMINAR que o Requerido BANCO PAN S.A: 1) Trazer aos autos no 

prazo de 15 (quinze) dias os contratos originais firmados entre as partes 

a fim de viabilizar a produção de prova pericial grafotécnica, sob pena de 

ser admitida como verdadeira a negativa de relação contratual (CPC, 

art.400); 2) SUSPENDER a cobrança/pagamento/desconto das parcelas 

relativas aos contratos n° 324351217-9, 324724014-0, 323339596-5, 

323297442-2 e 324651151-0 da folha do benefício previdenciário do Autor 

no prazo de 24h (vinte e quatro horas), até o deslinde da lide, sob pena de 

multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais); OFICIE-SE ao INSS, 

determinado a suspensão dos descontos em cumprimento à presente 

deliberação, sob pena de responsabilidade. 3) Por fim, AUTORIZO a 

consignação em juízo dos valores referente aos supostos empréstimos 

depositados na conta do Requerente. EXPEÇA-SE OFÍCIO ao 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá, solicitando a transferência do valor depositado 

nos autos 0020787-06.2019.811.0001, por meio de guia de depósito 

judicial n. 08124000008073247 (id.27935064), afim de que os valores 

sejam vinculados a estes autos. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida 

para conhecimento da ação bem como para comparecer a AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 
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(vinte) dias de antecedência da audiência, que se realizará no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, em data a ser designada 

pela Secretaria Judicial, devendo ainda, consignando no mandado as 

advertências legais. A parte Requerente fica intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, §3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se 

prove o contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047294-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA SILVA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1047294-61.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, A parte Autora 

compareceu no id. 27084458 postulando a emenda da petição inicial a fim 

de incluir nos pedidos a declaração de inexistência de débito da fatura de 

consumo de água do mês de dezembro/2019, em decorrência do elevado 

consumo faturado naquele período. Posteriormente, no id. 29036917 a 

parte Autora noticiou a suspensão do fornecimento dos serviços de água 

em sua residência por falta de pagamento da referida fatura, trazendo 

ainda a informação de que nesse ínterim a Requerida substituiu o 

hidrômetro e a fatura do mês de janeiro/2020 apresentou consumo de 31 

m³. Assim, não obstante a parte Requerida já ter sido citada, entendo que 

por se tratar de serviços de prestação continuada, os fatos novos 

trazidos a baila pela parte Requerente não alteram a causa de pedir, razão 

pela qual, DEFIRO o pedido de extensão da TUTELA DE URGÊNCIA 

concedida no id. 26469230, determinando, por conseguinte, que a parte 

Requerida no prazo de 24h (vinte e quatro horas) promova o 

restabelecimento dos serviços de abastecimento de água na residência da 

parte Autora, localizada na Rua Doutor Estevão Alves Correa, nº656, 

bairro Santa Helena, matriculado sob nº295164-9, sob pena de multa diária 

no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, sem 

prejuízo de posterior majoração. No mais, aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação designada para o dia 31/03/2020, às 10:30 Horas 

(id.26518327). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062329-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMW DO BRASIL LTDA (REU)

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1062329-61.2019.8.11.0041(p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que JUAREZ PAULO 

SECCHI move em desfavor de BMW DO BRASIL e GS COMERCIO DE 

MOTOS E VEICULOS LTDA (Munique Motors), alegando em síntese que em 

21/06/2019 adquiriu uma Motocicleta BMW Moto R/R 1200 GS, placa 

QCC7236, ano 2019, chassi 99Z0A71D4KZJ27396, Renavam 

01195867368, no valor de R$ 71.900,00 (setenta e um mil e novecentos 

reais), todavia, com menos de 05 meses, o bem apresentou problema no 

sistema de freios ABS, quanto então na data de 18/11/2019 ao leva-lo até 

a Concessionária Requerida não obteve êxito na solução do defeito sob o 

pretexto de não estar coberto pela garantia. Discorre que o vício 

constatado torna o veículo impróprio para o fim que se destina, e diante da 

negativa das Requeridas em solucionar o defeito dentro do prazo de 30 

dias previsto no CDC, requer a concessão de tutela de urgência para 

compelir a parte Requerida devolver o valor pago pela motocicleta, ou 

alternativamente, disponibilizarem uma motocicleta reserva até o 

julgamento final. É o relatório. DECIDO. Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

referido códex. O caso em apreço, consoante reiterada jurisprudência, é 

indene de dúvidas, de consumo, isso porque as Requeridas como 

fabricante e revendedora de veículos enquadram-se nos preceitos 

insculpidos no artigo 3º do CDC, e a parte Autora, por sua vez, como 

destinatário final, previsto no artigo 2º do mesmo diploma. Todavia, 

malgrado a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do 

Consumidor, tal circunstância não elide que o mesmo traga aos autos o 

mínimo de prova a fim de corroborar com a verossimilhança de suas 

alegações. Diante disso, entendo que a simples juntada da Ordem de 

Serviço sem qualquer indicação sobre a constatação de fato do defeito ou 

da suposta negativa de conserto sob o pretexto de ausência de cobertura 

da garantia, não é suficiente para aferir a probabilidade do direito 

requestado na exordial nesse momento processual de cognição sumária, 

restando perquirir acerca da origem do suposto defeito, se decorrente de 

fábrica ou de mau uso do bem. Dessa forma, entendo prudente que se 

aguarde a instrução do feito para uma melhor averiguação das afirmações 

declinadas pelo Autor, respeitando-se, assim, o contraditório. ANTE O 

EXPOSTO, por não estarem presentes os pressupostos previstos no art. 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na 

inicial. CITEM-SE e INTIMEM-SE as partes Requeridas dos termos da lide e 

para comparecerem à audiência de conciliação prevista no artigo 334 do 

CPC, a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 

334, §3º, CPC). INTIME-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003209-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe 1003209-53.2020.8.11.0041 (MF) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO C/C 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS aviada por CASSIANO 

LOURENCO SANCHES em desfavor de BRDU SPE TANGARA DA SERRA 

LTDA, alegando em síntese que em 20/07/2016, firmou contrato de compra 

de um lote com a parte Requerida, pelo valor de R$ 68.456,90 (sessenta e 

oito mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), a 

serem pagos em 72 (setenta e duas) prestações mensais e sucessivas 

no valor de R$ 1.243,72 (mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e 

dois centavos), tendo pago o valor de R$ 26.291,90 (vinte e seis mil 

duzentos e noventa e um reais e noventa centavos), todavia, em 

decorrência das dificuldades financeiras enfrentadas teve seu contrato 

rescindido em 28/04/2018. Afirma que desde então tentou de todas as 

formas uma solução amigável com a parte Requerida de modo a reaver o 

montante desembolsado, porém não obtivera êxito, uma vez que conforme 

demonstra o termos de distrato acostado no id 28437449, a Requerida 

propôs o reembolso em desvantagem excessiva, considerando o total 

pago em montante inferior ao correto, R$ 26.206,09 (sendo o correto R$ 

26.291,9) descontando a multa de 10% sobre o valor total do lote a título 
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de taxa de administração, e mais 25% do valor do saldo a reaver a título 

de despesas com publicidade e corretagem, constituindo o valor líquido a 

ser reembolsado em 19 prestações fixas e irreajustáveis, totalizando de 

R$ 12.797,02 (doze mil setecentos e noventa e sete reais e dois 

centavos). Discorre acerca da incidência do Código de Defesa do 

Consumidor à espécie e da nulidade das cláusulas contratuais que 

ofendem a boa-fé e implicam em desvantagem exagerada ao Consumidor, 

propugnando a concessão de tutela de urgência a fim de compelir a 

Requerida devolver a importância incontroversa de R$ 12.797,02 (doze mil 

setecentos e noventa e sete reais e doze centavos) em parcela única no 

prazo de 10 (dez) dias diretamente na conta do Requerente, sob pena de 

multa. É o necessário. DECIDO O pedido de tutela de urgência está 

disciplinado no Título II do CPC, cujo art. 300 exige para o deferimento da 

medida, que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, o Código de Defesa do 

Consumidor, em seu artigo 84, §3º, confere ao juiz o poder de antecipar 

os efeitos da tutela pretendida na inicial, desde que relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 

provimento final. Importa frisar que o caso em apreço, consoante reiterada 

jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, porquanto a parte 

Requerente enquadra-se no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, enquanto que a Requerida caracteriza-se como fornecedora nos 

termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Com efeito, verificada a 

grandiosa ocorrência de demandas envolvendo a compra e venda de 

imóvel, a 2ª seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 543, 

unificando o entendimento sobre a rescisão nos contratos de compra e 

venda de imóveis regidos pelas normas consumeristas, estabelecendo 

que a restituição dos valores pagos, em caso de rescisão, deve ser 

imediata, independente de quem tenha dado ensejo ao desfazimento do 

contrato. A propósito, veja-se: “Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de 

resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento”. (grifei) A súmula consolida aquilo que a jurisprudência 

daquela Corte já vinha decidindo, trazendo importante discussão acerca 

da impossibilidade de retenção de valores por parte das construtoras ou 

incorporadoras na hipótese de rescisão contratual por sua culpa 

exclusiva, todavia, deixou em aberto o percentual a ser restituído em caso 

de desistência do comprador, ao estipular que: “...ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, de 

acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel, caso motivado por 

inadimplência/desistência do comprador, gera o direito de retenção das 

parcelas pagas do credor, em percentual razoável, como forma de 

indenizá-lo pelos prejuízos suportados. Nesse passo, no caso em apreço, 

perfaz evidente a probabilidade do direito Autoral, pois como visto, em 

contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de 

resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por 

culpa de quaisquer contratantes, é abusiva a cláusula contratual que 

determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra 

ou de forma parcelada, caracterizando enriquecimento ilícito diante do 

inconteste benefício excessivo em favor da promitente vendedora em 

detrimento dos compradores. Da mesma forma, presente o perigo de lesão 

grave ou de difícil reparação, na medida em que postergação dos efeitos 

da rescisão contratual além de onerar o comprador, implicará no seu 

desfalque financeiro diante do expressivo valor até então investido. Por 

derradeiro, não há se falar em perigo de irreversibilidade da medida, por 

se tratar de levantamento de valor incontroverso. Demais disso, não se 

pode perder de vista que a parte Requerida “retomará” o imóvel novo, 

pronto para venda, sem qualquer desgaste de uso, já que o adquirente 

sequer foi imitido em sua posse, recuperando assim, todo o preço do bem, 

além de receber o valor a título de cláusula penal, sem contar que 

certamente o valor da “revenda” será superior ao ofertado ocorrerá 

quando da venda ao novo comprador. ANTE O EXPOSTO, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do 

CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente 

CASSIANO LOURENCO SANCHES, determinando que a Requerida, BRDU 

SPE TANGARA DA SERRA LTDA deposite a importância incontroversa de 

R$ 12.797,02 (doze mil setecentos e noventa e sete reais e doze 

centavos) em parcela única diretamente na conta corrente nº. 15.832-1, 

agência 0.787-0, do Banco do Brasil S/A, de titularidade do Requerente, 

comprovando o pagamento nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arresto no caso de descumprimento. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida para conhecimento da ação bem como para comparecer a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

se realizará no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, em data a ser designada pela Secretaria 

Judicial, devendo ainda, consignando no mandado as advertências legais. 

A parte Requerente fica intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022149-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022149-03.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, KAUANNA ABDON ALVES 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

02/04/2019, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, a inversão do ônus da prova e a 

condenação ao pagamento do seguro obrigatório que acomete a parte 

Autora, reconhecendo o direito a indenização, e determine que a 

Seguradora pague tal indenização referente o seguro obrigatório DPVAT, 

com juros de 1% (um por cento) a partir da citação e a correção monetária 

de acordo com o índice INPC, a partir da data da entrada em vigor da 

medida provisória n.340/2006, ou alternativamente que a correção seja 

aplicada a partir da data do acidente. Requereu ainda a condenação do 

Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Despacho 

inicial no id. 20373104. A Requerida apresentou contestação id. 21229077 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de 

interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a incorreção do 

valor da causa. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial 

ante a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a 

ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o 

acidente e a inexistência de prova da invalidez. Sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. O Autor foi submetido a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 26659282. Impugnação à contestação no id. 27767620. A 

parte Autora no id. 27767622, manifesta concordância com o exposto 

laudo pericial. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 
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RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA. No que tange a preliminar registro que em ações de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que 

faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada 

na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do 

Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EM 

APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. Alega a parte 

Requerida que o pedido administrativo formulado pela parte Autora estaria 

com status “pendente” de documentação, de modo a permitir aferir a 

subsunção da postulação à Lei 6.194/74, mais especificamente se existia 

ou não cobertura securitária ao evento noticiado. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto se 

infere dos documentos juntados relativo ao processo administrativo da 

parte Autora, que a Seguradora Requerida não especificou de forma clara 

e pontual o motivo da documentação não ter sido aceita, cingindo-se 

apontar que a situação de “não conclusivo” ou “não conforme”. Demais 

disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, rejeito a preliminar. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial fora juntado o Boletim de ocorrência (id. 20351102) e 

Históricos Clínicos (id. 20351103), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 26659282, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos pés o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 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. 26659282), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento), de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o 

entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 
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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 KAUANNA ADBON ALVES, a quantia de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 02/04/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023459-44.2019.8.11.0041
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CLOVIS BENEDITO TAQUES DE ANDRADE (REQUERENTE)
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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)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1023459-44.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, CLOVIS BENEDITO TAQUES DE 

ANDRADE 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 17/12/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando 

“lesão corporal com fratura na clavícula e diversas escoriações”. Discorre 

o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita, que a Requerida seja citada a comparecer à audiência de 

conciliação, a inversão do ônus da prova e a condenação ao pagamento 

do seguro obrigatório que acomete a parte Autora, reconhecendo o direito 

a indenização, e determine que a Seguradora pague tal indenização 

referente o seguro obrigatório DPVAT, com juros de 1% (um por cento) a 

partir da citação e a correção monetária de acordo com o índice INPC, a 

partir da data da entrada em vigor da medida provisória n.340/2006, ou 

alternativamente que a correção seja aplicada a partir da data do acidente. 

Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios com fundamento no §8º do art. 85 do CPC, ou, 

alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho inicial no id. 

20577539. Petição de habilitação nos autos no id. 21027881. A Requerida 

apresentou contestação id. 25713076 arguindo em preliminar a 

ilegitimidade ativa da parte Autora requerendo a necessidade de incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a impugnação da justiça gratuita. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 20%, (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Pugnou 

ao final, pelo depoimento pessoal do Autora a fim de confirmar os fatos 

relevantes sobre o acidente e das supostas lesões ocasionadas. O Autor 

foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27122075. Impugnação à 

contestação no id. 27832653. A parte Autora no id. 27832664, manifesta 

concordância com o exposto laudo pericial. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA 

GRATUITA No que tange a preliminar arguida pela parte Requerida, não 

vejo razão pois, a parte Requerente corroborou em sua exordial que 

declara em que não encontra em condições financeiras de suportar o 

ônus processual, anexando ao pedido à declaração de hipossuficiência 

(id. 20573802), assinada de próprio punho se responsabilizando por suas 

informações, e que este pedido fora deferido no despacho de id. 

20577539. Desta feita, não há que se acolher a preliminar suscitada. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado o Boletim de 

ocorrência (id. 20573810) e Históricos Clínicos (id. 20573812), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27122075, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de 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. 27122075), 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 
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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. 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 CLOVIS BENEDITO TAQUES DE ANDRADE, 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, 17/12/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005753-48.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, EDMILSON ROSA DE SOUZA 

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 

09/12/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando lesão no “pé direito”. Discorre o Autor 

em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, 

que a Requerida seja citada a comparecer à audiência de conciliação, a 

inversão do ônus da prova e a condenação ao pagamento do seguro 

obrigatório que acomete a parte Autora, reconhecendo o direito a 

indenização, e determine que a Seguradora pague tal indenização 

referente o seguro obrigatório DPVAT, com juros de 1% (um por cento) a 

partir da citação e a correção monetária de acordo com o índice INPC, a 

partir da data da entrada em vigor da medida provisória n.340/2006, ou 

alternativamente que a correção seja aplicada a partir da data do acidente. 

Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios com fundamento no §8º do art. 85 do CPC, ou, 

alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho de id. 17940546, 

determinando a emenda da petição inicial. Agravo de instrumento no id. 

18909908. Oficio no id. 19687092. Despacho no id. 20216809, 

determinando o prosseguimento do feito com a realização de audiência de 

conciliação. A Requerida apresentou contestação id. 24135717 arguindo 

em preliminar a necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a impugnação 

da justiça gratuita, a ausência de documento indispensável ao 

processamento da demanda e a falta de interesse de agir por entender 

necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial ante a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a 

ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o 

acidente e a inexistência de prova da invalidez. Sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 20%, (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. O Autor foi submetido a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 26654281. Impugnação à contestação no id. 27325424. A 

parte Autora no id. 27325428, manifesta concordância com o exposto 

laudo pericial. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 
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CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA. No que tange a preliminar registro que em ações de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que 

faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada 

na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do 

Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à 

alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, 

juntando todos os documentos necessários para a propositura da ação. 

Portanto, rejeito a preliminar. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise 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. 17921181) e Históricos Clínicos (id. 17921187), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26654281, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

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. 26654281), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 
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(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 EDMILSON ROSA DE SOUZA, a quantia de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 09/12/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012220-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTHINA JACOMELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012220-43.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, PATRICIA CRISTHINA 

JACOMELLI devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 19/05/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando 

”politrauma com contusão abdominal, laceração hepática, trombose de 

artéria renal esquerda, perda de rim, trauma na face e tce”. Discorre a 

Autora em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita, que a Requerida seja citada a comparecer à audiência de 

conciliação, a inversão do ônus da prova e que julgue a presente ação 

totalmente procedente reconhecendo o direito à indenização e determine 

que a seguradora pague tal indenização referente ao Seguro Obrigatório 

DPVAT acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, mais 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir da data do 

fato danoso até a data do efetivo pagamento, com fulcro nas súmulas nº 

43 e 54 do STJ. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por 

cento), ou com fundamento no §8º do art. 85 do CPC, ou, alternativamente 

o § 2º do mesmo códex. Despacho inicial no id. 19609205. A Requerida 

apresentou contestação id. 25598602 arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, e a falta de interesse de agir por entender necessária a realização 

do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas 

da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato 

do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta 

de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 20%, (vinte por cento) sobre o valor da condenação. O Autor 

foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 26668926. Impugnação à 

contestação no id. 28663282. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA. No que tange a preliminar registro que em ações de 

cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor 

exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 
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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 a certidão 

de ocorrência (id. 18921662) e Históricos Clínicos (id. 18921664), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26668626, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesão de órgãos da estrutura abdominal o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 

26668926), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com perda 

de 50% (cinquenta por cento), de comprometimento do seu patrimônio 

físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 

6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente PATRICIA CRISTHINA JACOMELLI, a quantia de R$ 

6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), referente à indenização 

do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 19/05/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil 

e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020367-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON DENIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DAMS Proc. nº 

1020367-58.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, EVANILSON DENIZ DA SILVA 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA DE 

BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DAMS em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, objetivando a cobrança de valores a 

título de reembolso de despesas médico-hospitalares desembolsadas pela 

parte autora em razão de acidente de trânsito ocorrido em 10/07/2016. Por 

tal motivo, pugna pela condenação da Requerida ao pagamento de 
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indenização em valor correspondente a R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) para reembolso de despesas médicas, mais ônus e consectários da 

sucumbência, bem como, que a Requerida se abstenha das condutas 

ilegais, sob pena de responsabilização civil. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 20046825. A Requerida apresentou contestação id. 

24842311, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a ausência de documento indispensável ao processamento da 

demanda e o defeito na representação em decorrência da ausência de 

procuração válida. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, em razão do não pagamento do prêmio, a inconsistência do pedido 

de reembolso por despesas médicas e suplementares, em razão da não 

comprovação dos gastos, e a não apresentação de laudo pericial. 

Requereu que em caso de eventual condenação, o pagamento seja 

efetuado em observância ao teto máximo de R$2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), que a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 20%, (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Petição de habilitação nos autos no 

id. 25811247. Termo de audiência corroborado no id. 26452570, em que a 

parte Requerente requereu o prosseguimento do feito, por se tratar de 

indenização de restituição de despesas médicas. Impugnação a 

contestação no id. 27013456. Intimadas para especificarem as provas (id. 

27309262), as partes no id. 27953813 e 28157315, pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos para prolação 

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. 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, anexando 

documento pessoal, boletim de ocorrência, documentos médicos e as 

notas decorrentes das despesas médicas, juntada nos ids. 

20046822/20046826, todos os documentos necessários para a 

propositura da ação. Portanto, rejeito a preliminar. PRELIMINAR – DO 

DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. No que 

concerne à necessidade de regularização da representação, não 

vislumbro razões para exigir a juntada de outro documento, pois tal 

circunstância isoladamente em nada influencia a análise do mérito, e ainda 

cumpre ressaltar que a procuração ”ad judicia” não tem prazo de validade, 

ou seja, não se expira pelo decurso do tempo, não restando alternativa se 

não desacolher tal preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. A matéria sub judice envolve questão unicamente de 

direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 

373, I, II, do CPC, posto que desnecessária maior dilação probatória. 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ-4ª Turma, 

Resp. 2.832-RJ rel. Min. Sálvio de Figueiredo). Importante se diga que o 

não pagamento do prêmio do seguro do veículo envolvido, assim como o 

fato de não ter sido identificado o veículo por ocasião do acidente, não 

obsta o recebimento da indenização, tampouco que a cobrança de 

qualquer seguradora, nos termos da Sumula 257 do Superior Tribunal de 

Justiça, assim enunciada: A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. O seguro DPVAT visa à indenização de danos pessoais à 

vítima de acidentes envolvendo veículos automotores que circulam na via 

terrestre, ou sua carga. Tais danos pessoais podem ser relativos à morte, 

invalidez permanente ou ressarcimento de despesas médicas (DAMS). 

Alega a parte Requerente que foi vítima de acidente automobilístico 

ocorrido em 10/07/2016, tendo sido submetido a tratamento médico, 

suportando gastos, que somam o valor de R$ 2.824,79 (dois mil, 

oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme os 

comprovantes no id. 20046826. Por outro lado, encontra-se comprovado 

documentalmente nos autos que a parte Requerente foi vítima do referido 

acidente automobilístico, consoante boletim de ocorrência no id. 20046822, 

o que comprova o nexo causal com os documentos, laudo e recibo 

acostado aos autos. Nesse quadro, nos termos artigo 5º e §§ 1º e 2º, da 

lei nº 6.194/74 com as alterações das leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, 

tem-se que: Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu 

atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da 

ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 

2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade 

Seguradora, mediante recibo, que os especificará. Como visto, a 

indenização está condicionada à simples prova do acidente e das 

despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, o que, no caso, restou suficientemente 

comprovado, como se depreende dos documentos corroborados no id. 

20046826. De outra sorte, com relação à nota fiscal de id. 20046826, pág. 

3, verifica-se que não fora emitida em nome do autor, mas sim, de 

estranho da lide, que também à época do acidente, inexistindo ao menos 

indícios de que a aquisição não tenha sido em benefício da vítima do 

acidente. Ora, em casos tais, a boa-fé do Requerente é presumida e 

constitui elemento intrínseco do seguro, caracterizada pela lealdade nas 

informações prestadas pelo segurado, de tal modo que inexistindo 

elementos nos autos que possam levar ao questionamento quanto à sua 

conduta e aos valores despendidos, o ressarcimento é perfeitamente 

devido. Por derradeiro, afirma a parte Requerente, que devido ao sinistro 

relatado, suportou gastos com medicamentos e materiais médicos, na 

monta de R$ 2.824,79 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta 

e nove centavos), consoante se infere as notas fiscais e recibos no id. 

20046826, estando ao meu sentir, devidamente comprovado o nexo de 

causalidade entre a despesa e o acidente automobilístico. Assim, não 

pode a Requerida, eximir-se do pagamento da indenização perseguida, 

prevista no artigo 3º, inciso III da lei de regência. A Lei nº 6.194/74, que 

dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais, causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, em seu artigo 3º, inciso III, estabelece que, 

tratando-se de reembolso à vítima, no caso de despesas de assistência 

médica e suplementares, o valor máximo da indenização a ser paga é de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). A jurisprudência pátria, 

ademais, não destoa desse entendimento: AÇÃO DE COBRANÇA 

REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS). ACIDENTE DE 

TRÂNSITO COM LESÕES CORPORAIS. APLICAÇÃO DA LEI 11.482/07. 

PAGAMENTO PARCIAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR 

DEVIDO. 1. O valor devido corresponde aos gastos efetuados e 

devidamente comprovados com as despesas médico-hospitalares, não 

ultrapassando o valor estipulado em lei. Aplicação aos sinistros que 

ocorreram após 29 de dezembro de 2006. 2. Assim, assegurado o direito 

ao recebimento do valor integral referente aos gastos devidamente 

comprovados, descontado o valor já pago administrativamente pela ré. 3. 

Conforme a redação da Súmula 14 das Turmas Recursais, a correção 

monetária deve incidir a contar da data do pagamento administrativo. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002899052, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 28/04/2011). 

Importante que se diga que a Lei nº 11.482/07 apenas veio explicitar o que 

já era garantido ao beneficiário pela Lei nº 6.194/74, não a revogando, 

devendo ser aplicado ao caso concreto, portanto, o artigo 3º, inciso III, da 
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Lei nº 6.194/74, ainda em vigor, que estabelece que a indenização do 

seguro obrigatório seja de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. Quanto aos juros e correção monetária 

incidente sobre a referida despesas, nos termos da Súmula 43 do STJ, 

devem incidir pela variação do INPC a partir do desembolso, com a 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados da provocação 

do interessado, no caso da citação, nos exatos termos bem como da 

Súmula 426 do citado Tribunal. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, nos termos dos artigos 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e condeno a parte 

Requerida, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, a pagar à parte 

Requerente, EVANILSON DENIZ DA SILVA, o valor de R$ 2.700,00 (dois 

mil e setecentos reais), referente à indenização prevista no artigo 3º, 

inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (CC, art. 405) e correção monetária a partir 

da data do desembolso. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014707-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDONEY ARAUJO (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014707-83.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, VALDONEY ARAUJO 

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 

06/04/2019, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando lesão no “fratura do 5º metatarso do 

pé direito e demais lesões a serem apuradas em perícia judicial”. Discorre 

o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita, que a Requerida seja citada a comparecer à audiência de 

conciliação, a inversão do ônus da prova e a condenação ao pagamento 

do seguro obrigatório que acomete a parte Autora, reconhecendo o direito 

a indenização, e determine que a Seguradora pague tal indenização 

referente o seguro obrigatório DPVAT, com juros de 1% (um por cento) a 

partir da citação e a correção monetária de acordo com o índice INPC, a 

partir da data da entrada em vigor da medida provisória n.340/2006, ou 

alternativamente que a correção seja aplicada a partir da data do acidente. 

Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios com fundamento no §8º do art. 85 do CPC, ou, 

alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho de id. 19335909, 

determinando a emenda da petição inicial. Requerimento de emenda no id. 

19776956 Despacho no id. 20503839, determinando o prosseguimento do 

feito com a realização de audiência de conciliação. A Requerida 

apresentou contestação id. 26855405 arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a impugnação da justiça 

gratuita. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de 

nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a 

inexistência de prova da invalidez. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 20%, (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

27127181. Impugnação à contestação no id. 28074601/28074605. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA. No que tange a preliminar registro que em ações de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que 

faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada 

na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do 

Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. 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. 19776965) e Históricos Clínicos 

(id. 19301485), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 27127181, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

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. 26654281), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento), de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 
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R$ 1.687,50 (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, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente VALDONEY ARAUJO, a quantia de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 06/04/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044971-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOVILIO CHENET (AUTOR(A))

SALIES BONDESPACHO DA GUIA (AUTOR(A))

ANTONIO LUCIANO SALES (AUTOR(A))

ELIANA MARTINS DE CASTRO (AUTOR(A))

TITO DE OLIVEIRA BASTO (AUTOR(A))

ADAO FRANCISCO MARQUES DO COUTO (AUTOR(A))

SEBASTIANA BISPO DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

BENTO DA GUIA SILVA (AUTOR(A))

ELICE DE ALMEIDA CAFE (AUTOR(A))

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MANOEL BALDUINO DA SILVA (AUTOR(A))

NAIR FRANCISCA LOPES (AUTOR(A))

LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

LUCENILTON GUIMARAES FILHO (AUTOR(A))

GENEZIO DE SOUZA FILGUEIRA (AUTOR(A))

PEDRO DIAS DA ROCHA (AUTOR(A))

CARLOS RIBEIRO LOPES (AUTOR(A))

AUGUSTO BISPO FERREIRA (AUTOR(A))

JOAO MARIA BAPTISTA DE MELLO (AUTOR(A))

JOSE FRANCISCO DE LIRA (AUTOR(A))

JOANA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

DEVANILDO DOS REIS JOSE (AUTOR(A))

MARGARIDA BASILIO LIANDRO (AUTOR(A))

VALOMIRO PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

JANETE DE ALMEIDA DOS PASSOS (AUTOR(A))

CARLOS MENDES (AUTOR(A))

COSME JOSE DE MENEZES (AUTOR(A))

ADAO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

JOAO DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

JOSE NETO BISPO NEVES (AUTOR(A))

JOSE LOPES PINHEIRO (AUTOR(A))

MILTON DE CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

WAGNER LUIZ DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

JOAO ALVES LIMA (AUTOR(A))

PAULO VITOR DOS PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT0009564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1044971-20.2018.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 28806908. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005094-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANDERSON DA SILVA SIQUEIRA (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005094-39.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, GEOVANDERSON DA SILVA 

SIQUEIRA 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 22/10/2018, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando 

lesão no “membro superior esquerdo”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida 

seja citada a comparecer à audiência de conciliação, a inversão do ônus 

da prova e a condenação ao pagamento do seguro obrigatório que 

acomete a parte Autora, reconhecendo o direito a indenização, e 

determine que a Seguradora pague tal indenização referente o seguro 

obrigatório DPVAT, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação e a 

correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da data da 

entrada em vigor da medida provisória n.340/2006, ou alternativamente 

que a correção seja aplicada a partir da data do acidente. Requereu ao 

final, a condenação do Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios com fundamento no §8º do art. 85 do CPC, ou, 

alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho de id. 17849406, 

determinando a emenda da petição inicial. Requerimento de emenda no id. 

17921727. Despacho no id. 17976371, determinando a emenda da inicial 

pela 2ª vez. Requerimento de emenda no id. 18653183/18653183. Juntada 

de oficio no id. 18678459. Despacho de id. 20502757, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação. 

Petição de habilitação nos autos id. 26639316. O Autor foi submetido a 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27127181. A parte Requerente no id. 27287401, 

manifestou concordância com o exposto laudo pericial. A Requerida 

apresentou contestação id. 27293457 arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a 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, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

Impugnação à contestação no id. 28258201. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de ocorrência (id. 17821858) e Históricos Clínicos (id. 

17821860), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

26681285, 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, 
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prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26681285), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento), de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente GEOVANDERSON DA SILVA SIQUEIRA, a quantia de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 22/10/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005548-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1005548-19.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente id. 

22552770, propugnou pela extinção do presente feito por desistência da 

a ç ã o ,  e m  r a z ã o  d e  l i t i s p e n d ê n c i a  a o  p r o c e s s o 

n°1010469-21.2019.8.11.0041 em tramite na 11ª Vara cível desta mesma 

Comarca, no que se refere ao mesmo acidente e a mesma causa de pedir. 

Instada a manifestar, a parte Requerida id. 27330420 não concordou com 

a desistência, requerendo que seja dado o regular processamento do 

feito. DECIDO. Analisando as peças de ambos os processos, verifico 

tratar-se, de fato, de ações idênticas, o mesmo objeto e mesma causa de 

pedir, enquadrando-se destarte na tríplice identidade caracterizadora da 

litispendência, segundo previsão contida no § 3º do Art. 337 do CPC. Ante 

o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA para que produza os jurídicos e legais efeitos à desistência 

por litispendência manifestada pela parte Autora (id. 22552770) e 

DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Custas e honorários advocatícios, pela parte REQUERENTE que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 

85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita - (artigo 98 e seguintes do CPC). Preclusa a 

via recursal, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017958-12.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS LIMA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1017958-12.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MANOEL MESSIAS LIMA NUNES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 31/01/2018, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “fratura de membro inferior direito e fratura de 

úmero,membro inferior esquerdo, fratura na tíbia e fíbula esquerda e 

demais lesões”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão 

do benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o 

ônus processual, a designação de audiência prévia de conciliação com 

realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a prova pericial, que a Requerida se 

abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de responsabilização 

civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao pagamento 

administrativo e que a condenação da Seguradora ao pagamento do 

seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou o valor 

apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento 

no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 

pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial no id. 19712088. 

A Requerida apresentou contestação id. 25298521 arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa e a extinção do processo por falta de interesse de agir por 

entender necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, pela improcedência do pedido inicial, da 

ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, 

a inexistência da invalidez, o boletim de ocorrência ter sido lavrado em 

data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de 

nexo causal e requereu ainda a improcedência do pedido inicial com 

relação ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos 

autos no id. 25808120. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26437673. Impugnação à contestação no id. 27045677. A parte 

Requerente no id. 27045679, pugnou para que seja reconhecido o direito à 

indenização integral ao Autor. Intimadas as partes para manifestar acerca 

das provas que pretendem produzir no id. 27367883, as partes no id. 

28049675 e 27969018, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência e prontuário médico (id. 19628794), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26437673, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Importante se diga que o não pagamento do prêmio do seguro 

do veículo envolvido, assim como o fato de não ter sido identificado o 

veículo por ocasião do acidente, não obsta o recebimento da indenização, 

tampouco que a cobrança de qualquer seguradora, nos termos da Sumula 

257 do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização. Outrossim, eventual ausência da 

juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data 

posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei 

nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 
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acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores e perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 26437673), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa com perda de 75% (setenta e cinco por cento) do 

membro superior esquerdo, e repercussão leve com perda de 25% (vinte 

e cinco por cento), do membro inferior esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente MANOEL MESSIAS LIMA NUNES, a quantia R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 
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ocorrência do sinistro, qual seja, 31/01/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009723-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON NUNES 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1009723-90.2018.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Autora ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, em desfavor de Porto 

Seguro Cia de Seguro Gerais, alegando, em síntese, que foi vítima de 

acidente automobilístico, requerendo ao final a condenação da Requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT – do valor integral 

equivalente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Todavia, 

deferida a prova pericial no id. 19201872, a parte Autora não fora intimada 

em razão da Correspondência Devolvida (id. 26087412), retornou com a 

informação de “não existe o número” fazendo incidir a hipótese do 

parágrafo único do artigo 274 CPC; “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”. No caso em comento, verifica-se que a inércia da 

parte Autora está a impedir a regular tramitação do processo, obstando, 

portanto, que se alcance o encerramento da prestação jurisdicional de 

modo regular, pois o normal prosseguimento do feito depende de ato a ser 

praticado por ela. Nessa perspectiva, ressai evidente o desinteresse 

superveniente da parte Requerente pelo processo, razão pela qual, nos 

termos do artigo 493 do CPC, entendo que é caso de extinção da ação, 

sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI). ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do art. 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Autorizo, desde logo, a parte Autora a 

desentranhar os documentos de que necessitar, mediante recibo e cópia 

nos autos, bem ainda, a liberação em favor da parte REQUERIDA do valor 

depositado para pagamento dos honorários periciais id . 

22032070/22032072, mediante ALVARÁ, observando os dados bancários 

a ser informado. Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os 

casos de suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita 

(art. 98, §3º do CPC). Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028345-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELELVANDO MARCELINO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1028345-86.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ELELVANDO MARCELINO DA 

COSTA 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 05/05/2019, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando lesão no “fratura 

complexa da maxila, da mandíbula e diversas escoriações”. Discorre o 

Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita, que a Requerida seja citada a comparecer à audiência de 

conciliação, a inversão do ônus da prova e a condenação ao pagamento 

do seguro obrigatório que acomete a parte Autora, reconhecendo o direito 

a indenização, e determine que a Seguradora pague tal indenização 

referente o seguro obrigatório DPVAT, com juros de 1% (um por cento) a 

partir da citação e a correção monetária de acordo com o índice INPC, a 

partir da data da entrada em vigor da medida provisória n.340/2006, ou 

alternativamente que a correção seja aplicada a partir da data do acidente. 

Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios com fundamento no § 8º do art. 85 do CPC, ou, 

alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho inicial no id. 

21322051. Petição de habilitação nos autos id. 22060323. A Requerida 

apresentou contestação id. 26553814 arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação, alegou a exceção de incompetência 

territorial, aduzindo não ser o foro competente, a impugnação da justiça 

gratuita e a ausência de comprovante de residência em nome da parte 

Autora. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de 

nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a 

inexistência de prova da invalidez. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

27404819. Impugnação à contestação no id. 28794408. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 
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intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar. DA PRELIMINAR – EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA. Com relação à alegação de incompetência do foro o STJ 

em sua Súmula 540 asseverou o seguinte: “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". Desta 

forma, não há razão para acolhimento da preliminar supramencionada uma 

vez que o Autor propôs a ação no domicilio do Réu. PRELIMINAR – 

IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA No que tange a preliminar arguida 

pela parte Requerida, não vejo razão pois, a parte Requerente corroborou 

em sua exordial que declara em que não encontra em condições 

financeiras de suportar o ônus processual, anexando ao pedido à 

declaração de hipossuficiência (id. 21287202), assinada de próprio punho 

se responsabilizando por suas informações, e que este pedido fora 

deferido no despacho de id. 21322051. Desta feita, não há que se acolher 

a preliminar suscitada. PRELIMINAR inépcia da inicial – COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da 

inicial, pois no que tange a exigência de comprovante residencial como 

documento obrigatório a ser apresentado pela parte Autora, não é 

considerado indispensável para propositura da ação, bastando à 

comprovação da ocorrência do acidente a existência de lesão e o nexo de 

causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o comprovante de 

residência para se auferir a competência do juízo, pois as ações de 

indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser ajuizadas 

tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme determina o 

art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do mesmo Diploma 

Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito a preliminar de 

inépcia da petição inicial. 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. 21287210) e Históricos Clínicos (id. 

21287211), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

27404819, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e estutura crânio facial o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) e 100% (cem por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27404819), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento), do membro superior esquerdo e 

estrutura craniofacial, de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 5.737,50 (cinco 

mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 
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JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente ELELVANDO MARCELINO DA COSTA, a quantia de 

R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 05/05/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1040629-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARSIE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (AUTOR(A))

ROSA IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO ROBERTO DE ALMEIDA (REU)

DIEGO CONINGHAM DE SIQUEIRA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1040629-29.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação (id. 25892214), 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Quanto ao pedido de 

restituição dos valores pagos a título de custas de distribuição no id. 

24961961/24961962, trata-se de matéria de competência do Juiz de Direito 

do Fórum, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA SCA N° 02/2011 – VERSÃO 

02 e MANUAL PARA RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO 

ADVOGADO E DAS PARTES – 1° edição - Janeiro/2019. 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019059-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBENIZA SALDANHA SARAIVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019059-84.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ALBENIZA SALDANHA 

SARAIVA OLIVEIRA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS 

MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 30/12/2018, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “fratura de membro inferior direito e fratura na tíbia e fíbula 

esquerda e demais lesões”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita por não ter condições de 

suportar com o ônus processual, a designação de audiência prévia de 

conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida 

para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do ônus de 

suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, que a 

Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de 

responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao 

pagamento administrativo e que a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez 

permanente no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

ou o valor apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a 

pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial no id. 

19888479. A Requerida apresentou contestação id. 24222428 arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, , a extinção 

do processo por falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, pela improcedência do pedido inicial, ante a inexistência da 

invalidez, o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e 

requereu ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de 

indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 

25835608. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26453028. 

Impugnação à contestação no id. 27113183. A parte Requerente no id. 

21775586, pugnou para que seja reconhecido o direito à indenização 

integral ao Autor. Intimadas as partes para manifestar acerca das provas 

que pretendem produzir no id. 27309641, as partes no id. 27953829 e 

28088933, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 
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exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e prontuário médico (id. 19865276), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26453028, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 26453028), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada com perda de 50% (cinquenta por cento), a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de 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, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 
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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 a Requerente ALBENIZA SALDANHA SARAIVA OLIVEIRA, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 30/12/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037859-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO JOSE 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1037859-63.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JUSCELINO JOSÉ DA SILVA 

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 

13/08/2019, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação e contestar a ação sob pena de 

revelia, e que julgue a presente ação totalmente procedente reconhecendo 

o direito à indenização e determine que a seguradora pague tal 

indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT com juros a partir da 

provocação administrativa por meio de notificação extrajudicial cartorária 

que aconteceu dia 15/01/2019 e correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, a partir da data em que entrou em vigor a medida provisória 

n° 340/2006, ou alternativamente, seja aplicada a partir da data do 

acidente. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), ou com 

fundamento no art. 85 § 2º do CPC. Despacho inicial no id. 23109085. A 

Requerida apresentou contestação id. 26433996 arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, e a falta de interesse de agir por entender necessária a realização 

do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas 

da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato 

do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta 

de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27297580. Impugnação 

à contestação no id. 29057787. A parte Autora no id. 29057788, concorda 

com o exposto laudo pericial. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – 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 – AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de 

prévio requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a 

questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 
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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. 23031066) e Históricos Clínicos (id. 

23031080), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

27297580, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de 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. 27297580), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (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, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JUSCELINO JOSÉ DA SILVA, a quantia de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 13/08/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1029121-86.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, EDMAR ALVES devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

24/03/2019, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, a inversão do ônus da prova e a 

condenação ao pagamento do seguro obrigatório que acomete a parte 

Autora, reconhecendo o direito a indenização, e determine que a 
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Seguradora pague tal indenização referente o seguro obrigatório DPVAT, 

com juros de 1% (um por cento) a partir da citação e a correção monetária 

de acordo com o índice INPC, a partir da data da entrada em vigor da 

medida provisória n.340/2006. Requereu ao final, a condenação do 

Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% 

(vinte por cento) com fundamento no §8º do art. 85 do CPC, ou, 

alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho inicial no id. 

21395231. Aviso de Recebimento id. 22504801. A Requerida apresentou 

contestação id. 24480494 arguindo em preliminar a necessidade de 

alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no 

polo passivo da demanda, a extinção do processo por falta de interesse 

de agir por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação, a impugnação da justiça gratuita e a 

ausência documentos essenciais para o processamento da demanda. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de 

provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal 

pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de 

prova da invalidez. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve 

se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual 

fixa o teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que 

em caso de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 

474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao 

grau da lesão. requereu que em caso de eventual condenação, a 

correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda 

que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários 

Advocatícios, arbitrados em no máximo 20%, (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação. Petição de habilitação nos autos id. 27055442. O 

Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27278337. Impugnação 

à contestação no id. 28117856. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE 

FINALIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR A 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. Alega a parte Requerida que o pedido 

administrativo formulado pela parte Autora estaria com status “pendente” 

de documentação, de modo a permitir aferir a subsunção da postulação à 

Lei 6.194/74, mais especificamente se existia ou não cobertura securitária 

ao evento noticiado. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida 

não merece guarida, porquanto se infere dos documentos juntados 

relativo ao processo administrativo da parte Autora, que a Seguradora 

Requerida não especificou de forma clara e pontual o motivo da 

documentação não ter sido aceita, cingindo-se apontar que a situação de 

“não conclusivo” ou “não conforme”. Demais disso, cumpre grafar que a 

decisão do Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso 

Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se exige é a existência do 

requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. 

Assim, restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

rejeito a preliminar. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA. No que tange a preliminar registro que em ações de 

cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor 

exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à 

alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, 

juntando todos os documentos necessários para a propositura da ação. 

Portanto, rejeito a preliminar 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. 21390971) e Históricos Clínicos (id. 

21390977), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

27278337, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa da mobilidade de um 

dos pés o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% 

(cinquenta 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. 27278337), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento), de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.687,50 (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, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 
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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 EDMAR ALVES, a quantia de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 24/03/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1023221-25.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, GELSON BATISTA DE SOUZA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 18/04/2019, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “fratura de ulna esquerda, fratura de escafoide esquerda, 

membro superior esquerdo e demais lesões”. Discorre o Autor em sua 

inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e 

ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob 

pena de responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa 

tácita ao pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez 

permanente no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

ou o valor apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a 

pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial no id. 

20588722. Aviso de recebimento no id. 22503966. Petição de habilitação 

nos autos id. 27054765. A Requerida apresentou contestação id. 

27233438 arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, e 

a incorreção do valor da causa. No mérito, pela improcedência do pedido 

inicial, ante a inexistência da invalidez, o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e requereu ainda a improcedência do pedido inicial 

com relação ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27291592. Impugnação 

à contestação no id. 28226812. A parte Requerente no id. 28226837, 

pugnou para que seja reconhecido o direito à indenização integral ao 

Autor. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 
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merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência e prontuário médico 

(id. 20533223), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 27233438, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27291592), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de 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, deverão incidir a 

partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior 

Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 

580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto 

“assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
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TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente GELSON BATISTA DE SOUZA, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 05/07/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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Processo Número: 1010613-92.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1010613-92.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARIAH DAPHINE DE SOUZA 

LINO RAMOS, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS 

MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 14/11/2018, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “membro inferior direito lesão ligamentar joelho direito e 

demais lesões”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a concessão 

do benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o 

ônus processual, a designação de audiência prévia de conciliação com 

realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a prova pericial, e ainda que a Requerida 

se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de 

responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao 

pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou o valor 

apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento 

no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 

pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial no id. 18695077. 

A Requerida apresentou contestação id. 23036901 arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação, a incorreção do valor da causa, a 

ausência de documento indispensável ao processamento da demanda e o 

defeito de representação ante a falta de desenvolvimento válido e regular 

do processo. No mérito, pela improcedência do pedido inicial, ante a 

inexistência da invalidez, o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo 

causal e requereu ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao 

pedido de indenização por danos morais. Sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos 

autos no id. 25098308. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

25359177. A parte Requerente no id. 26576979, pugnou para que seja 

reconhecido o direito à indenização integral ao Autor. Impugnação à 

contestação no id. 28137837/28138457. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 
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é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR- INÉPCIA DA 

INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA 

DA AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à 

alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, 

juntando todos os documentos necessários para a propositura da ação. 

Portanto, rejeito a preliminar. PRELIMINAR – DO DEFEITO DE 

REPRESENTAÇÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. No que concerne à necessidade de 

regularização da representação, não vislumbro razões para exigir a 

juntada de outro documento, pois tal circunstância isoladamente em nada 

influencia a análise do mérito. Cumpre ressaltar que a procuração ”ad 

judicia” não tem prazo de validade, ou seja, não se expira pelo decurso do 

tempo, não restando alternativa se não desacolher tal 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. 18657669) e prontuário médico (id. 18657670), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 25359177, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um joelho 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. 25359177), 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), 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. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 
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DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro 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 a Requerente MARIAH DAPHINE DE SOUZA LINO RAMOS, 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, 14/11/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020787-63.2019.8.11.0041
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JOAO VITOR GOMES FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020787-63.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JOÃO VITOR GOMES FERREIRA 

DE JESUS, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS 

MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 24/02/2019, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “traumatismo craniano encefálico, estrutura crânio-facial e 

demais lesões”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão 

do benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o 

ônus processual, a designação de audiência prévia de conciliação com 

realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a prova pericial, e ainda que a Requerida 

se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de 

responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao 

pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou o valor 

apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento 

no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 

pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho inicial no id. 

20696604. Aviso de recebimento no id. 22508387. Petição de habilitação 

nos autos no id. 26860460. A Requerida apresentou contestação id. 

27269168 arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, a 

incorreção do valor da causa, a ausência de documento indispensável ao 
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processamento da demanda. No mérito, pela improcedência do pedido 

inicial, ante a inexistência da invalidez, o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e requereu ainda a improcedência do pedido inicial 

com relação ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 25359177. Impugnação 

à contestação no id. 28181180. A parte Requerente no id. 28151185, 

pugnou para que seja reconhecido o direito à indenização integral ao 

Autor. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR- 

INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não 

assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou 

com a inicial, juntando todos os documentos necessários para a 

propositura da ação. Portanto, rejeito a preliminar. 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. 20118054) e 

prontuário médico (id. 20118056), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 27334114, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu a Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de lesão de órgãos da estrutura 

torácica e perda completa da mobilidade de um tornozelo o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) e 

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. 27334114), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão residual, com perda de 10% (dez por cento) e repercussão 

moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. 

Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das 

vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo 

maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de provas 

concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar 

que o documento juntado como forma de comprovação dessa prática é o 

mesmo que está sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo 

r. causídico e sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não 

vislumbro qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura 
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venha ser realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de 

base para minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de 

seguro e acabam lesando o erário público No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JOÃO VITOR GOMES FERREIRA DE JESUS, a quantia 

de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 24/02/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005021-67.2019.8.11.0041
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GUSTAVO BRENO ALVES DE MIRANDA (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005021-67.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, GUSTAVO BRENO ALVES DE 

MIRANDA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS 

MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 13/10/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “estrutura torácica, retirada do baço e demais lesões”. 

Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da 

justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, 

a designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 
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prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas 

ilegais apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou o valor apurado na perícia. Requereu 

ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal 

e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no 

importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 

85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho no 

id. 17849440, determinando a emenda da petição inicial a juntar a cópia do 

pedido administrativo. Requerimento administrativo no id. 

18360318/18360326. Despacho de id. 20524540, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação. A 

Requerida apresentou contestação id. 26691604 arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação, a incorreção do valor da causa, a 

ausência de documento indispensável ao processamento da demanda e o 

defeito de representação ante a falta de desenvolvimento válido e regular 

do processo. No mérito, pela improcedência do pedido inicial, ante a 

inexistência da invalidez, o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo 

causal e requereu ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao 

pedido de indenização por danos morais. Sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos 

autos id. 27056234. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião 

da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

27276002. Impugnação à contestação no id. 28257810. A parte 

Requerente no id. 28257822 pugnou para que seja reconhecido o direito à 

indenização integral ao Autor. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR- 

INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não 

assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou 

com a inicial, juntando todos os documentos necessários para a 

propositura da ação. Portanto, rejeito a preliminar. PRELIMINAR – DO 

DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. No que 

concerne à necessidade de regularização da representação, não 

vislumbro razões para exigir a juntada de outro documento, pois tal 

circunstância isoladamente em nada influencia a análise do mérito. Cumpre 

ressaltar que a procuração ”ad judicia” não tem prazo de validade, ou 

seja, não se expira pelo decurso do tempo, não restando alternativa se 

não desacolher tal 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. 17802373) e prontuário médico (id. 

17802374), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

27276002, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 
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acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesões de órgãos da estrutura abdominais o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 

27276002), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com perda 

de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, portanto 

a quantia de R$ 6.750,00 (seis ml setecentos e cinquenta reais), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, 

em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente GUSTAVO BRENO ALVES DE MIRANDA, a quantia 

de R$ 6.750,00 (seis ml setecentos e cinquenta reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 13/10/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 
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1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032847-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ALVES GABRIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032847-68.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, RAQUEL ALVES GABRIEL, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 12/05/2019 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “fratura de clavícula esquerda e demais lesões”. Discorre a 

Autora em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, a 

designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas 

ilegais apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou o valor apurado na perícia. Requereu 

ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal 

e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no 

importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 

85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho 

inicial no id. 22083965. Correspondência devolvida no id. 25189846. 

Petição de habilitação nos autos no id. 26833575. A Requerida apresentou 

contestação id. 27283401 arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a falta de interesse de agir por entender necessária 

a realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, 

a incorreção do valor da causa. No mérito, pela improcedência do pedido 

inicial, ante a inexistência da invalidez, o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e requereu ainda a improcedência do pedido inicial 

com relação ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27403250. Impugnação 

à contestação no id. 28273645. A parte Requerente no id. 28273651 

pugnou para que seja reconhecido o direito à indenização integral ao 

Autor. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência e prontuário médico 

(id. 22060216), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 27403250, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 
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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. 27403250), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 1.687,50 (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, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 
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JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente RAQUEL ALVES GABRIEL, a quantia de R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 12/05/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035391-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RODRIGUES DE FREITAS (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1035391-29.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JÚLIO CESAR RODRIGUES DE 

FREITAS, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 05/07/2019, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “fratura de clavícula direita e demais lesões”. Discorre o 

Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, a 

designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas 

ilegais apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou o valor apurado na perícia. Requereu 

ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal 

e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no 

importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 

85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho 

inicial no id. 22560509. Correspondência devolvida no id. 25231388. A 

Requerida apresentou contestação id. 25808939 arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação, a incorreção do valor da causa, e a 

ausência de documento indispensável ao processamento da demanda. No 

mérito, pela improcedência do pedido inicial, ante a inexistência da 

invalidez, o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e 

requereu ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de 

indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, 

por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado 

no id. 26681500. Impugnação à contestação no id. 28221586. A parte 

Requerente no id. 28223442, pugnou para que seja reconhecido o direito à 

indenização integral ao Autor. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR- 

INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não 

assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou 

com a inicial, juntando todos os documentos necessários para a 

propositura da ação. Portanto, rejeito a preliminar. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 144 de 350



Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência e prontuário médico 

(id. 22539459), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 26681500, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda 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. 26681500), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 
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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 JULIO CESAR RODRIGUES DE FREITAS, a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 05/07/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029156-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA FERREIRA DE ASSUNCAO (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):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1029156-17.2017.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Exequente no id. 

28122600, requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Executada no id. 26539213/26539223, mediante alvará judicial. Desta feita, 

nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado 

no id. 26539217, em favor da parte Exequente, a ser creditado na conta 

indicada no id. 28122600. Custas remanescentes ao encargo da parte 

Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031713-06.2019.8.11.0041

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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031713-06.2019.8.11.0041 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, 11 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023337-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE CARVALHO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023337-36.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

ré no ID 27736633 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020 GESTOR 

JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001164-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDROCUIABA POCOS ARTESIANOS LTDA (REU)

MARIA HELENA CRESQUI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001164-81.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, informar que o mandado 

expedido nos autos foi distribuído à Central de Mandados. Considerando a 

informação de que o autor fornecerá os meios necessários ao 

cumprimento do ato, esclareço que caberá ao autor acompanhar a 

distribuição do mandado e contatar o oficial de justiça fornecendo o 

necessário para cumprimento CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020 GESTOR 

JUDICIÁRIO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047281-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1047281-62.2019.8.11.0041 DESPACHO O TJMT negou 

provimento ao RAI 1017062-92.2019.811.000. Cientifiquem as partes. 

Após, 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 
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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, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012298-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE APARECIDA BORGES (AUTOR(A))

AILTON GERALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SANTOS RODRIGUES OAB - MT22474/O (ADVOGADO(A))

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012298-71.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de liminar com 

antecipação de tutela ajuizada por Ailton Geraldo da Silva, representado 

por sua curadora Irene Aparecida Borges, em desfavor de Unimed 

Cooperativa de Trabalho Médico, todos qualificados nos autos. Narra o 

autor que é segurado da empresa ré desde 01/02/2000, arcando 

pontualmente com suas obrigações. Aduz que no dia 05/05/2018 iniciou o 

tratamento domiciliar, por meio de termo de Adesão ao Programa Domiciliar 

parcialmente, com termos e condições unilateralmente impostas, sob pena 

de recusa do tratamento domiciliar. Alega o autor que é interditado, sendo 

portador de Demência (Alzheimer) em grau avançado, encontra-se 

acamado, dependendo de nutrição Enteral via Gastronomia e atualmente 

trasqueotomizado em macronebulização, com necessidade de cuidados 

contínuos. Relata que sua doença é degenerativa, sendo obrigado a 

submeter-se a procedimentos cirúrgicos por não conseguir mastigar, e 

que foi feito uma introdução de sonda de nutrição enteral, ficando 

internado pelo período de 10/02/2018 a 05/05/2018. Sustenta que é 

necessário que a ré libere o tratamento por meio do Home Care completo, 

pois o quadro de saúde encontra-se estabilizado, e o tratamento domiciliar 

liberado não supre suas necessidades. Diante disso, requereu a 

concessão de liminar para que a ré custeie o tratamento integral domiciliar 

(home care) com a presença diária de um profissional de medicina, 

enfermagem e cuidado treinado, 24 horas por dia, bem como arque com 

todas as despesas decorrentes desse procedimento, com o fornecimento 

de toda cesta de materiais (material de higiene, seringas, esparadrapo, 

aspirador de secreção, cama hospitalar, colchão de espuma e articulado 

(água e ar), cadeira de rodas, coletor de urina, fraldas descartáveis, 

luvas, máscaras, algodão, óleo age e alimentação enteral, cilindro de 

oxigênio para uso contínuo, aparelho BIPAP, suporte para gotejamento da 

dieta, cadarço de traqueostomia, medicamentos prescritos por médicos) 

sob pena de multa diária. No mérito pugna pela condenação da ré a 

indenização por danos morais. Pugna, ainda, pela inversão do ônus da 

prova, dada a relação consumerista. Pedido de liminar indeferido no id nº 

13096234. A audiência de conciliação restou infrutífera (id nº 14589003). 

Citada, a ré ofertou contestação no id. º 14991333. Em defesa, arguiu 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir da parte 

autora, uma vez que manejou a ação sem qualquer respaldo fático ou 

jurídico, bem como sem apresentar a suposta negativa da ré, requerendo 

assim a extinção do processo sem resolução de mérito. No mérito, pugna 

pela improcedência da ação. Impugnação à contestação (id nº 15132880). 

No id nº 15003145 a ré junta novos documentos, sob argumento que 

houve inconsistência no sistema do PJe, não sendo possível colacionar 

todos os documentos no ato da contestação. Intimado para manifestar 

sobre a juntada dos novos documentos, o autor deixou transcorrer o 

prazo in albis, conforme certidão de id nº 17585356. No id nº 19457170 

decisão que indefere o pedido formulado pela parte autora para 

reconsiderar a tutela de urgência indeferida no id nº 13096234. Instadas a 

manifestarem sobre provas que pretendem produzir, a ré requereu a 

produção de prova pericial (id nº20217624). A parte autora pleiteia, 

novamente, a reconsideração do pedido liminar indeferido, bem como pela 

produção de provas testemunhal e pericial (id nº20529953). É o relatório. 

Decido. A preliminar de ausência de interesse de agir não prospera. Como 

se sabe, a relação existente entre as partes é de consumo, o que autoriza 

a inversão do ônus da prova. Desta forma, o autor não está obrigada a 

ingressar ou esgotar a via administrativa para buscar guarida na via 

judicial. Ademais, a causa de pedir e pedidos estão devidamente expostos 

na petição inicial, de onde se extrai o interesse do autor no provimento 

jurisdicional. Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. 

Superadas as questões prejudiciais, dou o feito por saneado e fixo como 

ponto controvertido se no quadro clínico do autor é necessário que seja 

submetido ao atendimento domiciliar integral (home care). Para elucidação 

do caso, defiro a prova pericial requerida pelas partes e nomeio a médica 

Dra. Mairy Noce Brasil, com endereço profissional na Rua G, n. 10, Bairro 

Miguel Sutil, Cuiabá MT, telefone: 65 3052-3072, 3642-3020, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. A expert também 

deverá apresentar os pontos que considere pertinentes para a elucidação 

da matéria. As partes deverão ser intimadas para indicação de 

assistentes técnicos e quesitos, conforme estabelece o artigo 465, 

parágrafo 1º, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o perito para 

cumprir ao encargo, independentemente de termo de compromisso, nos 

termos do artigo 466 do Código de Processo Civil, devendo desde já, 

apresentar sua proposta de honorários periciais. Com a apresentação da 

proposta de honorários periciais, intimem-se as partes para que 

manifestem sobre esta. Não havendo nenhuma objeção, a parte ré deverá 

depositar o valor devido em 05 (cinco) dias (artigo 95, CPC). O laudo 

deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpram-se as 

determinações acima. Após, solicite-se à perita data para início dos 

trabalhos periciais, intimando as partes para que acompanhe. Autorizo o 

levantamento de 50% dos honorários periciais no início dos trabalhos e o 

restante depois da entrega do laudo. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de abril de 2020 (16/04/2020) às 16:00 horas), 

para oitiva de testemunhas. Intimem-se as partes para que apresente o rol 

de testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 

do CPC: “Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 1º A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. § 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. § 3º A inércia na realização da intimação a que se 

refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.” Intimem-se 

as partes desta decisão, cientificando-as de que têm direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável, nos termos do artigo 357, § 1º, do 

CPC. Mantenho a decisão de id nº 13096234 pelos seus próprios 

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

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1044443-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE VIRGINIO DOS SANTOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1044443-49.2019.8.11.0041 DESPACHO O TJMT deu 

provimento ao RAI 1016178-63.2019.811.000, e cassou a decisão que 

deferiu a tutela de urgência (Id 28643379). 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 
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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, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004854-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

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

FLAVIA RUBIA MARQUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA RUBIA MARQUES DA COSTA OAB - 000.728.791-73 

(REPRESENTANTE)

DANIEL PIRES DE MELLO OAB - MT18214/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° 1004854-16.2020.8.11.0041 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 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, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005103-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE BOEIRA DE GODOI (REU)

CARLOS JOSE GORGES JUNIOR (REU)

EVERALDO DE JESUS BOEIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005103-64.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059262-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MURAKAMI LEAL (AUTOR(A))

VANDERLEI GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCIO DE ASSIS RONDON (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059262-88.2019.8.11.0041 DESPACHO Está ação veio 

distribuída para esta vara desacompanhada da petição inicial. Diante 

disso, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, trazer a petição 

inicial nos termos da resolução n° 03/2018 do TJ/MT/TP, inclusive 

atendendo ao disposto do art. 32 da referida resolução, com os 

documentos necessários à apreciação. Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 

2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001633-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SODRE JUNIOR (AUTOR(A))

POLYANA MICHELLI ESSER VELOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIARA BUENO SEMAN OAB - RO7833 (ADVOGADO(A))

DIEGO HENRIQUE NEVES ROSA OAB - RO8483 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE BUFFET EIRELI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001633-25.2020.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 01 /06/2020 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, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017411-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LESLIE CATIANE ANTONELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAGELA MARIA FERREIRA DE CASTRO OAB - MT25897/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CRISTIANN FERNANDO DA SILVA ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017411-69.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro o 

pedido do ID 28125055, visto que não há demonstração da autora de que 

tentou a localização do réu. Além do mais, na correspondência devolvida 

(Id 27952342), há observação dos Correios que falta o numero da kitnet. 

Diante disso, intime-se a autora para as providências necessárias e 

informar o correto endereço do réu. Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000897-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VIEIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000897-07.2020.8.11.0041 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, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001007-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001007-06.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005167-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CELSO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005167-74.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação ordinária para reconhecimento de atividade especial e concessão 

de aposentadoria especial e abono permanência com pedido de tutela 

provisória de evidência ajuizada por Antonio Celso Moreira em desfavor 

de MTPREV – Mato Grosso Previdência, objetivando a concessão da tutela 

provisória para condenar a ré a reconhecer a atividade especial e 

conceder a aposentadoria especial. No mérito pugna pela procedência do 

pedido, para confirmar e tornar definitivo o direito do servidor ao 

recebimento de aposentadoria por invalidez e pagamento dos retroativos 

de abono permanência. É o relatório. Decido. É cediço que as varas 

especializadas da Fazenda Pública foram criadas para processar e julgar 

os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, bem como as cartas 

precatórias cíveis de sua competência. Esse fato impõe o reconhecimento 

da incompetência deste juízo para apreciar e julgar a presente ação, eis 

que o réu é o Estado de Mato Grosso. Assim, declaro de ofício a 

incompetência deste juízo para processar e julgar o feito, declinando da 

competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá. 

Com fundamento no artigo 64, § 1º, do CPC, encaminhem-se os autos para 

ser redistribuído a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital. 

Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048714-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1048714-04.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Certifico ainda que, a Diligência 

juntada no ID 28751156 pertence a Bairro e Zoneamento diferente do 

endereço fornecido no ID 29077156. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055426-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VILELA BORGES OAB - SP0153893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHARLES GOMES LACERDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1055426-10.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 11 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003503-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO RAVENNA PARK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO (EXECUTADO)

TEREZA EUGENIA DE ALMEIDA BOURET ORRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003503-08.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 11 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015917-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SIQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015917-77.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

autora no ID 27504977 é intempestivo. Em assim sendo, nos termos do 

artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte ré para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020 GESTOR 

JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027645-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENA NEVES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE OAB - MT22853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027645-47.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte 

ré no ID 26702677 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020 GESTOR 

JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035247-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA DA CRUZ TINOCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035247-55.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 11 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012996-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DE OLIVEIRA GENEROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO SOFFA BORIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012996-77.2018.8.11.0041 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 certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007111-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007111-82.2018.8.11.0041 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 certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 28735257, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

11 de fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026152-98.2019.8.11.0041

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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026152-98.2019.8.11.0041 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, 11 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033451-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. A. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033451-29.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 
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2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005488-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MUTRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005488-12.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de substituição de curador com pedido de antecipação de tutela 

ajuizada por Antonio Rodrigues de Freitas Neto em desfavor de Márcia 

Mutran, todos qualificados nos autos. A ação está endereçada à Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Capital, no entanto, foi 

equivocadamente distribuída a esta Oitava Vara Cível. Posto isto, 

considerando o equívoco na distribuição, bem como a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar ações que versam sobre matéria de direito 

de família, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar esta causa, 

declinando-a para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões 

desta Comarca. Redistribua-se com urgência. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061905-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE ARAUJO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1061905-19.2019.8.11.0041 Vistos e etc. O TJMT 

deferiu a liminar e atribuiu efeito suspensivo à decisão recorrida pela ré (Id 

29014510). Cientifique-se as partes. Intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo legal. Cuiabá/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051595-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (AUTOR(A))

MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA LEITE NADAF (REU)

AZIS MOYSES NADAF (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1051595-51.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Os autores 

ajuizaram ação em face de Aziz Moises Nadaf e/ou seu Espolio e sua 

esposa Maria Terezinha Leite Nadaf. Entretanto, o polo passivo deve ser 

retificado, já que há informação do falecimento de Aziz Moises Nadaf. 

Portanto, o mesmo ser substituído por seu Espolio e/ou seus 

herdeiros/sucessores. Diante disso, intimem-se os autores para promover 

a emenda da petição inicial, no prazo de quinze dias. Cuiabá/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003066-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOROTHY HUGUENEY IRIGARAY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003066-64.2020.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 01/06/2020 às 11:30 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, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010988-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MONTEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA BEZERRA FRIANCIANE BENEVIDES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010988-30.2018.8.11.0041 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 certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013482-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIVERDE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENE CORASSA OAB - MT4972/B (ADVOGADO(A))

FELIPE OLING CORASSA OAB - MT0018492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013482-62.2018.8.11.0041 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 certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013482-62.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIVERDE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENE CORASSA OAB - MT4972/B (ADVOGADO(A))

FELIPE OLING CORASSA OAB - MT0018492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013482-62.2018.8.11.0041 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 certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021553-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIA DE SOUSA OAB - MG112528 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. K. TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021553-53.2018.8.11.0041 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 certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003311-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA BAPTISTA GODOY (ESPÓLIO)

NICOLAU PINTO DE GODOY FILHO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003311-75.2020.8.11.0041 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 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, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003311-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA BAPTISTA GODOY (ESPÓLIO)

NICOLAU PINTO DE GODOY FILHO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003311-75.2020.8.11.0041 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 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, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002152-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

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

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002152-34.2019.8.11.0041 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, 11 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002167-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

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

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANGELO SILVA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002167-03.2019.8.11.0041 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, 11 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033030-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONIDES MORESCHI - EPP (REU)

ROGERIO FRANCISCO FERNANDES LISBOA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033030-39.2019.8.11.0041 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, 11 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1022437-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CALVITTI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022437-19.2017.8.11.0041 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 manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1036487-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LEANDRO THIELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036487-50.2017.8.11.0041 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 manifestar sobre a correspondência devolvida, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006584-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE GADENZ (REU)

CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME (REU)

FERNANDA GADENZ MOZER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006584-33.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar os 

embargos monitórios, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 11 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002992-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELITH DA COSTA PEREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002992-78.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ção de execução de título extrajudicial proposta por DELITH DA COSTA 

PEREIRA SANTOS em face de LIDER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

ZELADORIA PATRIMONIAL LTDA. Citada, a executada não manifestou nos 

autos, tampouco há informação de que tenha oposto Embargos à 

Execução. A exequente, ao ID 24901236, requereu a adjudicação dos 

bens deixados no imóvel pela executada com a expedição da competente 

Carta de Adjudicação. Requereu, ainda, a destituição do cargo de 

depositária fiel dos bens penhorados perante o Juízo trabalhista. Ademais, 

requereu o deferimento do pedido de descarte dos pertences deixados 

pela executada, tais como roupas e documentos. Ante o teor da decisão 

proferida pelo Juízo trabalhista juntada ao ID 20888419, que penhorou os 

veículos VW KOMBI, HONDA CG 125 e nomeou como depositário fiel o 

advogado Sidney Bertucci, revogo a penhora de ID 15404838 que recaiu 

sobre os bens VW KOMBI - OAQ2095 e HONDA CG 125 FAN KS - 

NPK5064 e consequentemente, destituo a exequente do encargo de 

depositária fiel dos referidos bens. Considerando que a executada, 

intimada para manifestar sobre a adjudicação, permaneceu inerte, 

expeça-se carta de adjudicação dos bens listados ao ID 24901236. 

Indefiro o pedido de descarte dos demais pertences da executada, haja 

vista a relevância dos documentos (recibos de pagamento de funcionário, 

relatório de departamento financeiro, comprovantes de toda sorte 

relacionada ao operacional da empresa - ID 17461339). Intime-se 

pessoalmente a executada para, em 05 (cinco) dias, promover a retirada 

dos pertences, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) (art. 297, CPC). Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005571-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PEREIRA DE ABREU NETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005571-28.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte 

embargante 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, extratos de movimentação bancária dos últimos 90 

(noventa) dias e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 
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indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1054259-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO ALVES (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1054259-55.2019.8.11.0041 Vistos e etc. A inicial da 

ação de usucapião deve conter: • nome e endereço dos confinantes 

indicados no Registro de Imóveis e dos confinantes de fato (ocupantes 

dos imóveis confrontantes) Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, 

intime-se a parte Autora para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

cumprindo a determinação acima. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de fevereiro 

de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003373-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - QUADRA 3-B (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIRA BATHISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003373-18.2020.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 01/06/2020 às 13:00 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, 11 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059318-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DE AMORIM NOVAES NETO (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON WALDIR GOMES CORREA (EXECUTADO)

JOAO BATISTA MENDES FORTES JUNIOR (EXECUTADO)

FRANCISCA GOMES CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059318-24.2019.8.11.0041 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. Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022443-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DAMACENO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022443-60.2016.8.11.0041 Vistos e etc. A 

seguradora ré requereu sejam prestados alguns esclarecimentos pelo 

perito, apresentando quesitos a serem respondidos pelo expert. 

Requisite-se ao perito o esclarecimento dos pontos arguidos pela ré. 

Após, dê-se vistas às partes para manifestação. Cuiabá/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059894-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059894-17.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 08/06/2020 às 08:00 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, 11 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: 1015215-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL COSTA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015215-34.2016.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

requereu sejam prestados alguns esclarecimentos pelo perito, 

apresentando quesitos complementares a serem respondidos pelo expert. 

Requisite-se ao perito os esclarecimentos dos pontos arguidos pelo autor. 

Após, dê-se vistas às partes para manifestação. Cuiabá/MT, 11 de 

fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 424639 Nr: 8508-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME CRUZ JUNIOR - 

OAB:10454

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

OAB:14.521/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença requerida por Rafael Alves Ferreira 

em desfavor da Igreja Mundial do Poder de Deus.

A executada apresentou impugnação à penhora de ativos financeiros 

realizada, ao argumento que o bloqueio de valores incorreu em excesso. 

Defende também que não lhe foi oportunizado exercer o contraditório e 

ampla defesa sobre os cálculos apresentados pelo exequente. Diante 

disso, requereu o desbloqueio da integralidade dos valores bloqueados 

(p.195/204).

Às p. 205/206 realizei o desbloqueio do valor bloqueado em excesso, bem 

como determinei a intimação do exequente para se manifestar sobre a 

impugnação à penhora.

O exequente requereu o levantamento dos valores bloqueado (p. 207).

É o relatório. Decido.

A executada pretende, por esta via, o desbloqueio da totalidade do 

numerário bloqueado, ao argumento que não foi respeitado o princípio do 

contraditório e ampla defesa.

Em análise detida do feito, verifica-se que a tese sustentada pela 

executada não merece acolhida.

A executada foi intimada para o cumprimento da execução, oportunidade 

em que apresentou impugnação (p.177/184), a qual foi rejeitada, como se 

infere da decisão de p. 170.

Da referida decisão, a executada interpôs recurso de agravo de 

instrumento, cujo provimento foi negado pelo TJMT (p.187/190).

Assim sendo, resta demonstrado que à executada foi oportunizado o 

contraditório e ampla defesa, sendo certo que em nenhum momento ela 

efetuou o pagamento e/ou garantiu o juízo, o que ensejou a penhora de 

seus ativos financeiros.

Registro que a penhora em dinheiro obedece a gradação do art. 835, I do 

CPC, sendo que o art. 854 do mesmo diploma legal impõe que “...o juiz, a 

requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, 

determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico 

gerado pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que 

torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução” 

(destaquei).

No que concerne ao excesso, R$ 37.028,71, já foi desbloqueado, como se 

vê à p. 206.

Desta forma, indefiro a impugnação apresentada pela executada e como a 

execução tem por finalidade a satisfação do crédito do exequente, defiro 

a expedição de alvará em seu favor, conforme dados bancários estão 

descritos à p. 207.

Por fim, considerando que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, 

que é o cumprimento da obrigação, 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.

Custas pela executada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 811318 Nr: 17803-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIS DE ALMEIDA DUARTE, IMOBILIARIA 

PAIAGUAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALI VEGGI ATALA JUNIOR - 

OAB:24.793, DANILO PIRES ATALA - OAB:6062/MT, GIULLEVERSON 

SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT, JULIANA FERREIRA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:15865/MT, JUNIOR LUIS DA SILVA 

CRUZ - OAB:18.283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:12.919/MT, VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

e materiais em fase de cumprimento de sentença proposta por SÉRGIO 

LUIS DE ALMEIDA DUARTE em desfavor de SISAN ENGENHARIA LTDA e 

IMOBILIÁRIA PAIAGUAS LTDA, já qualificados nos autos.

A executada SISAN ENGENHARIA LTDA apresentou proposta de acordo 

p. 549/551 requerendo o parcelamento da condenação em 6 vezes.

Intimado, o exequente p. 553 foi favorável ao acordo (p. 554/555), 

aceitando o pagamento em seis prestações mensais sucessivas.

 Requereu que o vencimento de cada parcela seja estabelecido no dia 

cinco de cada mês e, ainda, em caso de inadimplemento parcial seja 

aplicada multa de 20% sobre o valor da parcela.

Diante das condições acima requeridas pelo exequente, foi determinado 

por este juízo a intimação da executada para se manifestar (p. 557). 

Ocorre que, apesar de intimada via DJE, esta deixou transcorrer in albis.

 Assim, não vislumbro os requisitos necessários e, deixo por ora, de 

homologar o presente acordo.

Expeça alvará para a parte exequente do valor bloqueado p. 537, 

conforme requerido à p. 554/555.

Intime-se o exequente para se manifestar no prazo legal.

Após voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 365782 Nr: 4083-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH ASSIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ANTÔNIO MORGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:OAB/MT 6.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO ROGERIO 

BORGES FREITAS - OAB:8ª DEFENSORIA

 Vistos.

O executado Elias Antônio Morgan requer o desbloqueio dos valores 

penhorados, ao argumento que a constrição atingiu verba remuneratória. 

Além disso, suscita a nulidade de sua citação (p. 105/108).

Intimada, a exequente apresentou manifestação às p. 178/181, 

defendendo a permanência do bloqueio diante da inexistência de 

comprovação que os valores são provenientes de salário.

É o relatório. Decido.
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Primeiramente, aprecio a tese de nulidade de citação.

Este processo está em fase de cumprimento de sentença, tendo o 

executado sido citado por edital, por estar em local incerto e não sabido.

A citação editalicia só foi deferida após a busca de endereço do 

executado ter sido infrutífera. E após o ato citatório, ao executado foi 

nomeado curador especial, inexistindo qualquer nulidade processual que 

impeça a tramitação deste cumprimento de sentença.

Diante disso, rejeito o pedido de nulidade do ato praticado, citação por 

edital.

Quanto ao pedido de desbloqueio, o art. 833 do Código de Processo Civil 

dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2º ;”

Contudo, tal disposto atualmente vem sendo relativizado, eis que o 

entendimento doutrinário é que tal absolutismo acoberta o mau pagador, 

não garantindo assim o efetivo cumprimento das decisões judiciais.

 Vejamos a doutrina de Dinamarco, Puchta e Wambier:

DINAMARCO:

“É preciso estar atento a não exagerar impenhorabilidades, de modo a não 

as converter em escudos capazes de privilegiar o mau pagador. A 

impenhorabilidade da casa residencial, estabelecida pela Lei do bem de 

Família (Lei n. 8009, de 29.03.1990), não deve deixar a salvo uma grande 

e suntuosa mansão em que resida o devedor, o qual pode muito bem 

alojar-se em uma residência de menor valor.”

 PUCHTA:

“As impenhorabilidades no Brasil constituem um sistema rígido, sem a 

flexibilidade necessária, sem uma ponderação, um equilíbrio necessário, 

tanto na elaboração de leis como nas decisões no caso concreto. Leis de 

impenhorabilidade excessiva possuem defeitos e vícios extrínsecos, de 

modo a macular a ordem jurídica, tornando-a fortemente injusta com quem 

busca o bem da vida. Em suma, é a própria ordem jurídica voltando-se 

contra si mesma.[...]”

 WAMBIER:

“Contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, 

portanto, para o incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, 

para o Estado de Direito) crescimento dos mecanismos de defesa dos 

direitos fundamentais. Talvez de modo desequilibrado, muito 

provavelmente em razão da grande novidade que ainda representa entre 

nós (vitimados por sucessivas quebras da estabilidade institucional, ao 

longo do século XX), a defesa dos direitos fundamentais trouxe “efeitos 

colaterais”, como, por exemplo, o da intangibilidade cada vez mais 

acentuada (e, a nosso ver, exagerada) do patrimônio do devedor.”

 A penhora foi realizada no valor de R$ 45.709,23 (p. 103), em 

novembro/2018, quantia esta superior a quarenta salários mínimos.

Os documentos juntados pelo executado, em especial o de p.107,verso, 

demonstram que o bloqueio recaiu sobre aplicações do executado.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os valores depositados em 

poupança e/ou aplicações financeiras que não excedam quarenta salários 

mínimos possuem natureza alimentar. Todavia, ultrapassado esse valor, 

fica descaracterizada sua natureza, sendo, portanto, passível de 

penhora:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA E 

DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. RELATIVIZAÇÃO DA 

REGRA DA IMPENHORABILIDADE.

1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, de que foi 

extraído o presente recurso especial, interposto em 14/10/2013 e 

concluso ao Gabinete em 25/08/2016.

2. Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a possibilidade de penhora de 

30% (trinta por cento) da verba remuneratória e dos valores depositados 

em conta poupança, oriundos da sobra de vencimentos recebidos pelo 

devedor.

3. A quantia aplicada em caderneta de poupança, mesmo que decorrente 

de sobra dos vencimentos recebidos pelo recorrente, não constitui verba 

de natureza salarial, e, portanto, não está protegida pela regra do art. 649, 

IV, do CPC/73; todavia, sendo inferior ao limite de 40 (quarenta) salários 

mínimos, reveste-se de impenhorabilidade, nos termos do art. 649, X, do 

CPC/73. Precedentes da Segunda Seção.

4. Por se tratar a caderneta de poupança de um investimento, ainda que 

de baixo risco e retorno, a lei definiu, taxativamente, o teto sujeito à 

garantia da impenhorabilidade, evitando, com isso, a subversão da 

finalidade da regra contida no art. 649, X, do CPC/73.

5. Se o próprio legislador, no art. 649, X, do CPC/73, estabeleceu o quanto 

considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao 

devedor, não há como relativizar o comando extraído do mencionado 

dispositivo legal, para reduzir o montante de 40 salários mínimos protegido 

pela lei.

6. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da 

impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos 

autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, 

preservando-se o suficiente para garantir a manutenção do devedor e de 

sua família. Precedentes.

7. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que 

permitam afastar a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do 

recorrente.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, REsp 1452204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016).

No caso dos autos, as aplicações superam em muito o patamar 

estabelecido pelo STJ.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio requerido pelo executado à 

p. 105/108.

Intimem-se as partes desta decisão, devendo a exequente informar se o 

valor penhorado é suficiente para a quitação da obrigação, em cinco dias.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873565 Nr: 12258-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CKDCG, ADELIANE BATISTA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO 

DE AMORIM - OAB:25.762, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a parte Requerente para que retire o ofício expedido e se dirija à 

Agência do Banco do Brasil de sua preferência para abertura da conta 

mediante apresentação dos documentos pessoais e assinatura do Cartão 

de Assinaturas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 918085 Nr: 42136-18.2014.811.0041

 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: BETA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA, ADEMAR 

ÂNGELO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:OAB/MT 9.233/B, JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - 

OAB:8.918-B/MT, SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - 

OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEISE CLEMENTI - 

OAB:197.042/SP, DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO - OAB:, 

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, fernanda silva 

ferreira - OAB:19770/O, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

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

OAB:4.032/MT

 Vistos.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, bem 

como 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 a:
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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).

No mesmo prazo, o Autor deverá apresentar declaração de próprio punho 

de que não é dono de nenhum outro imóvel e de que usa o imóvel 

usucapiendo para sua moradia.

Cumpra-se.

Intimem-se todos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 237450 Nr: 6516-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOMAT ZOOTECNICA MATO GROSSO LTDA, 

JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CALÇA RONDON - 

OAB:18.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Certifique o decurso do prazo.

Após, intime-se a exequente para requerer o que de direito, em 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 798817 Nr: 5216-79.2013.811.0041

 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: WILSON SILVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

 Certifique o trânsito em julgado da sentença.

 Após, devolva-se o numerário depositado, a título de honorários periciais, 

à Seguradora.

 Em seguida, arquive-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 821835 Nr: 28022-11.2013.811.0041

 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: NELSON FLORENTINO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

 Certifique o trânsito em julgado da sentença.

 Após, devolva-se o numerário depositado, a título de honorários periciais, 

à Seguradora.

 Em seguida, arquive-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 873797 Nr: 12457-70.2014.811.0041

 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: LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

 Certifique o trânsito em julgado da sentença.

 Após, devolva-se o numerário depositado, a título de honorários periciais, 

à Seguradora.

 Em seguida, arquive-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1107172 Nr: 13463-44.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO AUGUSTO GUARIENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. DE SOUZA E CIA LTDA, SEVERINO LEITE 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

LEONARDO MENDES VILAS BÔAS - OAB:10.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10.092/MT

 Vistos.

 Citada, a ré não apresentou defesa, como se infere da certidão de página 

61.

Diante disso, intime-se o autor para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1025144 Nr: 34366-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINTO DOMARADZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Certifique o trânsito em julgado da sentença.

 Após, devolva-se o numerário depositado, a título de honorários periciais, 

à Seguradora.

 Em seguida, arquive-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1125133 Nr: 20968-86.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOOMAT ZOOTECNICA MATO GROSSO LTDA, 

JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR, ALEX SANDER ANTUNES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 

6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A

 Vistos.

O Tjmt negou provimento ao RAI interposto pela autora.

 Diante disso arquive-se os autos com as cautelas de praxe.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 940151 Nr: 54655-25.2014.811.0041

 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: ERDS, LUZINETE DE SOUSA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Certifique o trânsito em julgado da sentença.

 Após, devolva-se o numerário depositado, a título de honorários periciais, 

à Seguradora.

 Em seguida, arquive-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877742 Nr: 15276-77.2014.811.0041

 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: ELSO DE ALMEIDA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo as partes de que fora agendada perícia médica nestes autos para o 

dia 24.03.2020 às 08:30h, ao encargo da Perita Médica Drª Mairy Noce 

Brasi, CRM-MT nº 2359, no consultório situado na Clínica da Mulher - Rua 

G, nº 10, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá, fundos do antigo Hospital São Thomé.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001779-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LEONEL TIZOT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRO ANTONIO RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILDO CASTRO TEIXEIRA OAB - MT2251-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001779-71.2017.8.11.0041 Vistos. Trata-se 

execução proposta por Leandro Leonel Tizot contra Almiro Antônio 

Ribeiro, em que JIREH – Construções e Empreendimentos Ltda. – ME 

apresentou impugnação a penhora e avaliação com pedido de tutela de 

urgência. Na impugnação JIREH – Construções e Empreendimentos Ltda. – 

Me sustenta que é proprietária do imóvel penhorado, objeto da matricula n. 

50050 e, por razão, pleiteia fazer parte da lide na condição de assistente 

litisconsorcial. Impugna a penhora, bem como a avaliação do imóvel e 

requer, em sede de tutela, a suspensão da constrição que recai sobre o 

imóvel objeto da matricula n. 50050. O exequente apresentou 

manifestação no ID 26109022, oportunidade em que arguiu a inadequação 

da via eleita, rebatendo a impugnação à penhora e avaliação. É o relatório. 

Decido. Esta execução foi ajuizada por Leandro Leonel Tizot em face de 

Almiro Antônio Ribeiro, objetivando o recebimento da quantia de R$ 

175.000,00, referente a prestação de serviços topográficos. Realizada a 

citação (Id 6739520/6739754), as partes apresentaram acordo, tendo 

como forma de pagamento a entrega de três lotes (nos 15, 19 e 24) ID 

8688044. Diante do acordo, foi determinada a suspensão da execução 

para o seu cumprimento (Id 10950181). Posteriormente, após a noticia de 

descumprimento do acordo, o pedido de penhora e avaliação dos imóveis 

foi deferido no ID 18944657, sobrevindo a notícia do falecimento do 

executado (Id 21486094). Diante da noticia de falecimento, foi determinado 

ao exequente promover a habilitação e citação do espólio sucessor e/ou 

herdeiros, de acordo com o que determina o art. 313, § 2º, I do CPC. 

Entretanto, o exequente apenas trouxe aos autos os nomes e endereço. 

Diante disso, deverá o exequente atender integralmente a decisão do ID 

23715782. No que concerne ao pedido de assistente litisconsorcial, o art. 

119, parágrafo único do CPC prevê: Art. 119. Pendendo causa entre 2 

(duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a 

sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para 

assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer 

procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o 

processo no estado em que se encontre.” Sobre o assunto, trago os 

ensinamentos de Cássio Scarpinella Bueno: “O parágrafo único do art. 119 

admite a assistência em qualquer procedimento (comum e os especiais; 

codificados ou disciplinados pela legislação processual civil extravagante) 

e em todos os graus de jurisdição. A previsão tem de ser compreendida 

no sentido de que o assistente desenvolve, ao lado do assistido, atividade 

cognitiva em busca de uma decisão (não apenas ‘sentença’, insisto) 

favorável a este (e também, com maior ou menor intensidade, consoante 

se trate de assistência simples ou litisconsorcial, a si próprio). Destarte, 

não faz sentido admitir sua intervenção na etapa de cumprimento de 

sentença ou na execução fundada em título executivo extrajudicial, a não 

ser no que diz respeito a eventuais episódios cognitivos como, por 

exemplo, a impugnação (art. 525, § 1º) ou os embargos à execução (art. 

914).” (In Comentários ao código de processo civil : arts. 1º a 317 – parte 

geral. Saraiva, São Paulo. 2017, p. 532). No caso dos autos, a empresa 

Jireh, pretende o levantamento da constrição que recai sobre o imóvel 

penhorado, havendo, para tal pretensão, procedimento especifico na 

legislação pátria. Diante disso, diante da inadequação da via eleita, indefiro 

o pedido de assistente litisconsorcial. Intimem-se todos desta decisão. 

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038911-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELARMIN MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA ROBALINHO FURQUIM (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038911-94.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de honorários advocatícios com pedido de tutela de 

urgência de arresto de bens proposta Elarmin Miranda em desfavor do 

Espólio de Mário Roberto Ramos Furquim Leite e Diva Robalinho Furquim, 

todos qualificados nos autos. O autor relata que os réus contrataram os 

seus serviços profissionais para defender seus interesses na “ação de 

indenização c/c pedido de retenção de benfeitoriais” movido em face do 

IBAMA/MT e INCRA/MT, nos autos do processo nº 2008.36.01.005029-8 

da 2ª Vara da Justiça Federal de Cáceres/MT. Aduz que ajustaram o 

preço inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos serviços advocatícios 

prestados, efetuados em setembro de 2012, bem como o percentual de 

20% do valor da sentença condenatória, em caso de êxito na demanda. 

Alega que a atuação do advogado autor se deu no inicio da fase de 

instrução processual que compreendia o valor a ser recebido pelos 

contratantes/reús, que adotaram o contrato de risco para pagamento dos 

honorários advocatícios. Sustenta que dentro dos perímetros de onde se 

localiza a propriedade dos réus, foi criado o Parque Serra das Araras, que 

ensejou em uma ação de desapropriação proposta pelo Sr. Mário Roberto, 

pleiteando a indenização, cuja sentença de mérito extinguiu o processo, 

sem a condenação de qualquer ressarcimento. Por esta razão, deixaram 

os réus de adimplir com as obrigações pactuadas no contrato de 

prestação de serviços advocatícios, sob o argumento que parte da ação 

fora improcedente. Assevera que após esse desacordo, houve 

rompimento do contrato, com o devido substabelecimento a outro escritório 

de advocacia que propôs recurso de apelação, objetivando anular a 

sentença. Diante disso, requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar o arresto de 300 (trezentos) hectares de área descrita na 
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Matrícula nº 31.492 de 10/051993, 1º CRI – Cáceres/MT. É o relatório. 

Decido. Os artigos 300 e 301 do CPC dispõe: 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. 

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito. Nota-se que os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência de natureza cautelar 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. No caso dos autos, o fato 

controverso consiste na ocorrência ou não de inadimplemento contratual 

por parte dos réus. Verifica-se dos documentos que instruem a inicial, em 

especial o contrato de honorários advocatícios, que as partes ajustaram o 

valor inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e 20 % sobre o valor recebido 

pelos contratantes, adotando a teoria do risco (Cláusula Sexta do Contrato 

de Honorários Advocatícios - ID 23385361). A inicial é expressa quanto ao 

fato de o valor inicial ter sido pago, porém considerando que o contrato 

pactuado é de êxito, necessário a formação do contraditório para melhor 

análise das questões postas Além disso, faltam elementos que evidenciem 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com essas 

considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ARRESTO. Desnecessário o 

aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC. 

Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 01 de junho de 2020 (01/06/2020) 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 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, 11 de fevereiro de 

2020. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010538-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010538-53.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização 

por danos morais movida por VAGNER ARRUDA E SILVA em desfavor do 

BANCO ITAUCARD S/A. O feito teve regular tramitação. As partes 

resolveram transacionar entre si (ID 26474329), bem como comprovam 

que a obrigação foi satisfeita (ID 27681769). Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido As partes informaram que entabularam acordo 

extrajudicial, colacionando nos autos para homologação. As partes estão 

devidamente representadas e seus advogados têm poderes para transigir, 

conforme procurações de ID 18644096 e ID 22217207. Assim, tratando-se 

de direito disponível e estando as partes devidamente representadas, 

homologo por sentença o acordo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão e julgo extinto o processo nos termos do artigo 487, III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma 

pactuada. As partes desistem do prazo recursal. Assim certifique-se o 

trânsito em julgado, e arquive-se com as cautelas legais. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018709-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYLLA AMARAL SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1018709-04.2016.8.11.0041 

SENTENÇA ANNA BEATRIZ DO AMARAL, representada por sua genitora 

THAYLLA AMARAL SILVA propôs ação de cobrança de diferença de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 18 de setembro de 

2014, 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 inépcia da inicial, 

falta de interesse de agir pelo pagamento na esfera administrativa e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

autora apresentou impugnação à contestação. A impugnação genérica ao 

laudo pericial (ID 13351761) não apresentou nenhum fundamento capaz 

de infirmá-lo. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por ANNA BEATRIZ DO AMARAL 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 Rejeito 

a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, uma vez que a autora trouxe aos 

autos outros documentos capazes de comprovar o nexo de causalidade, 

a saber, a Certidão de Ocorrência do SAMU (TJMT, Ap. 

0037309-95.2013.8.11.0041). 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. Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por 
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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. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos, ao contrário das alegações da autora, 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, 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, concluiu que a parte autora possui lesão na estrutura crânio facial 

computada em 25% (ID 4693917). Neste caso, para lesão de órgãos e 

estruturas crânio-faciais o percentual é de 100%. Dessa forma, 25% de 

100% corresponde a 25%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade da lesão. Em que pese as alegações da ré 

de que efetuou o pagamento de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta 

reais) administrativamente, a lesão apurada na perícia administrativa 

(Lesões neurológicas que cursem com dano cognitivo-comportamental) 

não é a mesma lesão apurada pelo perito médico judicial (Lesão de órgãos 

e estruturas crânio-faciais). Dessa forma, não há falar em abatimento do 

valor pago administrativamente. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ANNA BEATRIZ DO 

AMARAL em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

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: 1018809-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS YAGO FIORIO (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. 1018809-56.2016.8.11.0041 

SENTENÇA LUCAS YAGO FIORIO 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 20 de setembro 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 a preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. Decisão saneadora de ID 11438060 afastou as preliminares 

arguidas pela ré e deferiu a produção de prova pericial. Laudo pericial 

acostado ao ID 18845580. Intimadas, as partes manifestaram 

concordância quanto aos termos do laudo pericial. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUCAS YAGO FIORIO em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A lei de regência da 

matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do 

sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo 

com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz 

jus a indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A prova 

documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar 

dos fatos e consequências, especialmente, o laudo pericial elaborado por 

profissional habilitado como perito judicial, no qual a análise clínica pericial 

concluiu: “A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite 

estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, 

e afirmar a invalidez permanente, definida como média (50%) em membro 

inferior esquerdo.” (Num. 18845580 - Pág. 10) 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 LUCAS YAGO 

FIORIO 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$ 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039145-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO PEDRA LINDA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON MILESKI OAB - SP153305 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOIR SLAPAK (EXECUTADO)

FOURCE PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039145-76.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de titulo extrajudicial movida por MINERAÇÃO PEDRA LINDA 

LTDA – ME em desfavor de FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRO O 

feito teve regular tramitação. As partes resolveram transacionar entre si, 

conforme termo de ID 28951086, protocolado e assinado pelas partes. Os 

autos vieram conclusos É o relatório. Decido. As partes estão 

devidamente representadas, entretanto, a procuração outorgada pelo 

exequente não prevê poderes para transigir, razão pela qual este assinou 

o termo de acordo junto com os demais envolvidos. Quanto ao patrono da 

executada, este têm poderes para tanto, conforme procuração juntada no 

ID 28951088. Tratando-se de direito disponível e estando as partes 

devidamente representadas, homologo o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, b c/c 924, II do 

CPC. Defiro os pedidos constante no acordo, nas alíneas a, b e c. 

Expeça-se o necessário. Custas e honorários na forma pactuada. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053720-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CORREIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZATER TECHNOLOGIES LTDA (REQUERIDO)

LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME (REQUERIDO)

CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A (REQUERIDO)

NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA. 

(REQUERIDO)

PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME (REQUERIDO)

OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1053720-89.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação proposta por MANOEL CORREIA JUNIOR contra CLO 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A e outros (5), todos qualificados 

na inicial. Não houve pedido de justiça gratuita e, intimado para 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, o 

autor não atendeu ao chamado judicial. (ID. 26297535). Os autos me 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. O autor, 

devidamente intimado, 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, IV 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, 11 de fevereiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051248-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BATISTA DE SOUSA (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°1051248-18.2019.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por RAFAEL BATISTA 

DE SOUSA contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Determinada a intimação da parte para a apresentação da inicial, a mesma 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, não consta no sistema PJE a petição inicial, tampouco os 

documentos. Desta forma, o autor foi intimado para que trouxesse aos 

autos a petição inicial com os devidos documentos, conforme (ID. 

25903186). Contudo, devidamente intimado, o autor não cumpriu com a 

determinação. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 

11 de fevereiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012149-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBALDO ANTONIO FEDATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICEIA MARIA LEITE OAB - MT27333/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012149-41.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, acessórios e 

demais encargos c/c com cobrança, movida por UBALDO ANTONIO 

FEDATTO em desfavor de ACL COMERCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA - EPP, já qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As 

partes resolveram transacionar parcialmente, apenas no que concerne ao 

pedido de despejo, e requerem sua homologação, bem como o 

levantamento dos valores depositados a título de caução e, por fim, o 

regular prosseguimento do feito.(ID 28844933) Os autos vieram conclusos 

É o relatório. Decido. As partes estão devidamente representadas e seus 

advogados têm poderes para transigir, conforme procurações de ID 

18907718 e ID 24080430 com substabelecimento ID. 27950131. 

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo o acordo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão, apenas no que se refere ao pedido de despejo, nos termos 

do art. 487, III, b c/c 924, II do CPC. Expeça-se alvará dos valores 

depositados a título de caução pelo exequente no ID. 27358416, conforme 

acordado entre as partes. Por fim, determino o regular prosseguimento do 

feito. Intime-se. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023934-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ELAINE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1023934-05.2016.8.11.0041 

SENTENÇA ÍTALO HENRIQUE SANTOS NEGRISOLI, representado por sua 

genitora ELAINE ALVES DOS SANTOS propôs ação de cobrança de 

diferença de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 16 

de agosto de 2015, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor apresentou impugnação à contestação. A decisão saneadora de ID 

11634629 afastou as preliminares arguidas pela ré e deferiu a produção 

de prova pericial. Laudo pericial ao ID 21561361. Intimadas, as partes 

manifestaram concordância quanto aos termos do laudo pericial. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ÍTALO 

HENRIQUE SANTOS NEGRISOLI em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. 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 prova documental acostada aos autos é suficiente a 

comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, o 

laudo pericial elaborado por profissional habilitado como perito judicial. A 

perícia do expert concluiu: “A análise dos autos e exames clínicos 

realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o 

acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como intensa 

(75%) em ombro esquerdo.” (ID Num. 21561361 - Pág. 8) Neste caso, para 

a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 75% 

de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. No caso, o autor 

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, o autor 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 16/08/2015. 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 ÍTALO HENRIQUE 

SANTOS NEGRISOLI em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015178-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO GUIMARAES BORGES (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. 1015178-07.2016.8.11.0041 

SENTENÇA DUILIO GUIMARAES BORGES propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 24 de junho de 

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, falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo, ausência de laudo 

do IML, ausência de documentos médicos e boletim de ocorrência sem 

validade. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, 

o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. 

A decisão saneadora de ID 10964634 afastou as preliminares arguidas 

pela ré e deferiu a produção de prova pericial. Laudo pericial ao ID 

20516752. Intimadas, as partes manifestaram concordância quanto aos 

termos do laudo pericial. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por DUILIO GUIMARAES BORGES em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Mérito A lei de regência da 

matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do 

sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo 

com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz 

jus a indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. 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 prova documental acostada aos autos é suficiente a 

comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, o 

laudo pericial elaborado por profissional habilitado como perito judicial. A 
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perícia do expert concluiu: “A análise dos autos e exames clínicos 

realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o 

acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como média 

(50%) em membro superior direito.” (Num. 20516752 - Pág. 10) 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 DUILIO GUIMARAES 

BORGES 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$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). A seguradora 

ré foi vencida nestes autos, assim, intime-a para efetuar o pagamento do 

remanescente dos honorários periciais conforme determinação de ID 

10964634. Efetuado o depósito, expeça-se alvará em favor do perito. 

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: 1015742-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA MARIA DE OLIVEIRA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1015742-83.2016.8.11.0041 

SENTENÇA DILZA MARIA DE OLIVEIRA PRADO 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 março de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. A decisão 

saneadora de ID 11121223 afastou as preliminares arguidas pela ré e 

deferiu a produção de prova pericial. Laudo pericial ao ID 20149662. 

Intimadas, as partes manifestaram quanto ao laudo pericial. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por DILZA MARIA DE 

OLIVEIRA PRADO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela 

em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. 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 prova documental acostada 

aos autos é suficiente a comprovar o desenrolar dos fatos e 

consequências, especialmente, o laudo pericial elaborado por profissional 

habilitado como perito judicial. A perícia do expert concluiu: “A análise dos 

autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre 

a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é assim de definida: 

- Pé direito 50% – lesão intensa 75%.” (Num. 20149662 - Pág. 6) Neste 

caso, para lesão em um dos pés o percentual é de 50%. Dessa forma, 

75% de 50% corresponde a 37,5%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade da lesão. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 37,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 5.062,50 (cinco mil e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por DILZA MARIA DE OLIVEIRA PRADO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). A seguradora ré 

foi vencida nestes autos, assim, intime-a para efetuar o pagamento do 

remanescente dos honorários do perito conforme determinação de ID 

11121223. Efetuado o depósito, expeça-se alvará em favor do perito como 

requerido. 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: 1017207-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLAUSNER RODRIGUES MORAES (AUTOR(A))

NADIA GISLAINE RODRIGUES DE JESUS 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)

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. 1017207-30.2016.8.11.0041 

SENTENÇA KLAUSNER RODRIGUES MORAES 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 
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permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 25 

de julho 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. A decisão 

saneadora de ID 10958154 afastou as preliminares arguidas pela ré e 

deferiu a produção de prova pericial. Laudo pericial ao ID 20517279. 

Intimadas, as partes manifestaram sobre o laudo pericial. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por KLAUSNER 

RODRIGUES MORAES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será 

aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. 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 prova documental acostada aos autos é suficiente para 

comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, o 

laudo pericial elaborado por profissional habilitado como perito judicial. A 

perícia do expert concluiu: “A análise dos autos e exames clínicos 

realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o 

acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como média 

(50%) em membro inferior esquerdo.” (Num. 20517279 - Pág. 11) Neste 

caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa 

forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por KLAUSNER 

RODRIGUES MORAES 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). Expeça-se 

alvará em favor do perito como requerido. 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: 1017210-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CRUZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1017210-82.2016.8.11.0041 

SENTENÇA SEBASTIANA CRUZ DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de agosto de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. Decisão 

saneadora de ID 10965071 afastou as preliminares arguidas pela ré e 

deferiu a produção de prova pericial. Laudo pericial ao ID 18846195. 

Intimadas, as partes manifestaram concordância quanto aos termos do 

laudo pericial. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por SEBASTIANA CRUZ DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Mérito A lei de regência da matéria tratada 

nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo 

vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, 

da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. 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 prova documental acostada aos autos é suficiente a 

comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, o 

laudo pericial elaborado por profissional habilitado como perito judicial. A 

perícia do expert concluiu: “A análise dos autos e exames clínicos 

realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o 

acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como média 

(50%) em membro superior direito e intensa (75%) em joelho direito .” 

(Num. 18846195 - Pág. 10) Neste caso, para lesão em membros 

superiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 50% de 70% 

corresponde a 35%. Para a perda de mobilidade de um dos joelhos o 

percentual é de 25%, dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%. 

Somando-se as lesões, tem-se o percentual total de 53,75%, 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 

53,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por SEBASTIANA CRUZ 

DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e 
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cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). A seguradora foi vencida nestes autos. Assim, intime-a para 

efetuar o pagamento do remanescente dos honorários do perito conforme 

determinação de ID 10965071. 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: 1035276-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAILSON VIANA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Processo nº 1035276 -76.2017.811.0041 Vistos e etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A em face da sentença de id. 

15938192, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na 

inicial, condenando-a pagamento da indenização securitária. A 

embargante opôs os presentes embargos alegando omissão por não ter 

sido apreciada a manifestação juntada no id. 14128607, apresentada 

antes da sentença, acerca da divergência constatada no laudo pericial. 

Assim, requer que seja afastada a contradição com relação a graduação 

da lesão no joelho direito, haja vista que toda a documentação médica 

apresentada pelo embargado se refere a existência de lesão no joelho 

esquerdo. O embargado apresentou contrarrazões id. 17275270. É o 

relatório. Decido. No caso dos autos, verifico a ocorrência de um erro 

material, haja vista que ao prolatar a sentença o juízo se embasou no 

relatório médico emitido pelo perito id. 12391597 que, equivocadamente, 

relatou o joelho direito. Ocorre que, o embargado na inicial juntou toda a 

documentação necessária exigida pela Seguradora, na qual consta que a 

lesão ocorreu no joelho esquerdo (id. 10783196). Assim, ACOLHO os 

embargos, face ao erro material constante na sentença, e onde se lê 

“joelho direito” leia-se “joelho esquerdo”. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

11 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035276-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAILSON VIANA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Processo nº 1035276 -76.2017.811.0041 Vistos e etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A em face da sentença de id. 

15938192, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na 

inicial, condenando-a pagamento da indenização securitária. A 

embargante opôs os presentes embargos alegando omissão por não ter 

sido apreciada a manifestação juntada no id. 14128607, apresentada 

antes da sentença, acerca da divergência constatada no laudo pericial. 

Assim, requer que seja afastada a contradição com relação a graduação 

da lesão no joelho direito, haja vista que toda a documentação médica 

apresentada pelo embargado se refere a existência de lesão no joelho 

esquerdo. O embargado apresentou contrarrazões id. 17275270. É o 

relatório. Decido. No caso dos autos, verifico a ocorrência de um erro 

material, haja vista que ao prolatar a sentença o juízo se embasou no 

relatório médico emitido pelo perito id. 12391597 que, equivocadamente, 

relatou o joelho direito. Ocorre que, o embargado na inicial juntou toda a 

documentação necessária exigida pela Seguradora, na qual consta que a 

lesão ocorreu no joelho esquerdo (id. 10783196). Assim, ACOLHO os 

embargos, face ao erro material constante na sentença, e onde se lê 

“joelho direito” leia-se “joelho esquerdo”. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

11 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016415-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS 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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1016415-76.2016.8.11.0041 

SENTENÇA JOSE APARECIDO DOS SANTOS SILVA propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 

de agosto de 2015, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora 

Líder no polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo, pendência 

documental e ausência de laudo do IML. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por JOSE APARECIDO DOS SANTOS SILVA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o 

pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante processual, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, 

APL 93075/2013). Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir 

sob o argumento de que o autor não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Da mesma forma, não merece guarida a preliminar de 

ausência de laudo do IML, vez que o referido laudo não se mostra 

indispensável, podendo ser possível comprovar o fato narrado por outros 

meios, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 

53318/2017). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 
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de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão na estrutura neurológica computada em 75% e em segmento 

da coluna cervical computada em 75% (ID 4538844). Neste caso, para 

lesões neurológicas o percentual é de 100%. Dessa forma, 75% de 100% 

corresponde a 75%. Para perda da mobilidade de um segmento da coluna 

vertebral o percentual é de 25%, dessa forma, 25% de 75% corresponde 

a 18,75%. Somando-se as lesões, tem-se o percentual total de 93,75%, 

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 

93,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 12.656,25 (doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por JOSE APARECIDO 

DOS SANTOS SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 12.656,25 

(doze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012427-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. N. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LUCIANA DO NASCIMENTO PROFESSOR OAB - 959.593.271-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012427-76.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

L. R. N. M. REPRESENTANTE: LUCIANA DO NASCIMENTO PROFESSOR 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Conceda-se vista ao MP acerca do pedido de levantamento, nos 

termos do artigo 178 do CPC. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041011-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NABARRETTE TREVISAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA (EXECUTADO)

SERGIO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1041011-22.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: 

FERNANDO NABARRETTE TREVISAN EXECUTADO: SERGIO DA SILVA 

JUNIOR, SERGIO DA SILVA Vistos etc. As partes apresentaram petitório 

informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e 

extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi 

devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem 

poderes para transigirem e fazer acordo. Nota-se que o mesmo patrono 

foi constituído para o executado. Se o advogado representa ambas as 

partes num processo de separação consensual, não pode litigar por 

nenhuma, pois estará incorrendo em patrocínio infiel, mas diante da 

convergência/acordo, não se vislumbra óbice à homologação. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. 

Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0015528-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO IGNACIO DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

LINDEBERGUE JOAQUIM OAB - MT13812-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 0015528-17.2013.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: APARECIDO IGNACIO DA COSTA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE Vistos etc. As partes 

apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, 

requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III 

alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das 

partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante 

do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. 

Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0009830-30.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEBERGUE JOAQUIM (EXEQUENTE)

CLEBER CALIXTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LINDEBERGUE JOAQUIM OAB - MT13812-O (ADVOGADO(A))

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PIVA DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

APARECIDO IGNACIO DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152-B (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 0009830-30.2013.8.11.0041 Vistos etc. As partes 

apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, 

requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III 

alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das 

partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante 

do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. 

Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042353-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA ABRAO DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042353-05.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA REQUERIDO: 

LAURA ABRAO DE FREITAS Vistos etc. Diante da sentença homologatória 

proferida nos autos, remeta-se o feito ao arquivo com as cautelas de 

praxe. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011553-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JALILE DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MOURA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DE SOUZA OAB - MT5681/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011553-91.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ANA 

JALILE DE MATOS EXECUTADO: GILMAR MOURA DE SOUZA Vistos etc. 

Aas partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelas 

partes. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. 

P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021517-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO DELOJO MORAES (AUTOR(A))

FATIMA APARECIDA DE MARQUI MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRLEU JOSE DA SILVA OAB - MT17283/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (REU)

BRP BRASIL MOTORSPORTS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE MENDES ESPIRITO SANTO OAB - SP220485 (ADVOGADO(A))

ANDRE CAMERLINGO ALVES OAB - SP104857 (ADVOGADO(A))

HEITOR TALES DE LIMA FAVARO OAB - SP285668 (ADVOGADO(A))

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT16759-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1021517-79.2016.8.11.0041 AUTOR(A): IVO 

DELOJO MORAES, FATIMA APARECIDA DE MARQUI MORAES REU: L.O. 

DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP, BRP BRASIL 

MOTORSPORTS LTDA Vistos etc. As partes apresentaram petitório 

informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e 

extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi 

devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem 

poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III, b do Código de 

Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009199-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ROSA DE MORAES ALENCASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009199-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KATIA ROSA DE MORAES ALENCASTRO REQUERIDO: NET 

SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos etc. A parte autora comparece 

por meio do petitório retro pugnando pela desistência da presente ação, 

informando que a não tem mais interesse na demanda, requerendo ,assim, 

homologação sem mérito da desistência do feito. De acordo com o artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação.” Analisando 

os autos, verifica-se que a requerida não foi citada. Diante do exposto, 

HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Não tendo sido angularizada a relação processual por meio da 

citação, incabível a condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas 

de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020577-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LYVIA DE AQUINO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOS PASSOS BORGES OAB - MT19467/O (ADVOGADO(A))
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ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM OAB - MT19450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020577-17.2016.8.11.0041 AUTOR: ANA LYVIA 

DE AQUINO NUNES RÉU: AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E 

SERVICOS LTDA - EPP IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para 

intimar a parte requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 22 de outubro de 2017. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020076-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARA ATANAZIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1020076-29.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: KATIA MARA ATANAZIO SANTOS 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). Preenchidos os requisitos, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/11/2017 às 11h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. 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. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022204-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIROS E COSTA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA MADEIROS OAB - 667.827.831-34 (REPRESENTANTE)

NEUSA MARIA MADEIROS COSTA OAB - 113.978.291-68 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022204-56.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIDRACARIA GUAPORE LTDA REU: MADEIROS E COSTA LTDA - ME 

REPRESENTANTE: MARCIA REGINA MADEIROS, NEUSA MARIA MADEIROS 

COSTA Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de 

conciliação. Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à 

instrução do feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão 

Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, 

DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara 

e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e 

que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem 

e verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035114-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035114-81.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS EXECUTADO: 

CUIABA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Vistos etc. Pretende a parte 

exequente ao Id. 23517609, que seja arrestado on line ativos financeiros 

pertencentes à executada, através do sistema Bacenjud. Considerando 

que a exequente realizou apenas uma tentativa de citação, indefiro o 

pedido de arresto. Intime-se a exequente a fim de que indique o endereço 

da executada no prazo de 15 dias a fim de viabilizar a citação. Cuiabá-MT. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002944-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA AMARAL DA COSTA (REQUERENTE)

JOSE ANACLETO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES LOPES NANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024893-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.
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Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028400-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETTORE DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT24795/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036551-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012645-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERECINA LUZIA DE REZENDE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038275-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISPIM PEREIRA LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021987-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DAS NEVES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029188-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006410-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH RODRIGUES BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002083-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 
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dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028949-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028400-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETTORE DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT24795/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028400-71.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos etc. Constatado a necessidade de produção de prova pericial para 

o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL 

BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 

408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP. 78050-000, Fone (65) 3052.7636, 

para funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 

466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem 

quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III). Apresentados os 

quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte requerida 

para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos 

autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito 

para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando 

nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o 

acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo 

primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024893-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024893-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA PEREIRA DA SILVA RÉU: ENERGISA/MT Vistos etc. Constatado a 

necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da 

controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL BRASIL 

CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP. 78050-000, Fone (65) 3052.7636, para 

funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 

466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem 

quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III). Apresentados os 

quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte requerida 

para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos 

autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito 

para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando 

nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o 

acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo 

primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036551-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036551-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ADELAIDE ALVES MARTINS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. 

Constatada a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde 

da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL BRASIL 

CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP. 78050-000, Fone (65) 3052.7636, para 

funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 

466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem 

quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III). Apresentados os 

quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte requerida 

para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos 

autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito 

para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando 

nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o 

acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo 

primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025748-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MARTINS DA CRUZ (EXEQUENTE)

DALMO ROBERTO MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

PATRICIA MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

DALMIRA MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 170 de 350



COMARCA DE CUIABÁ 1025748-47.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: 

DALMIRA MARTINS DA SILVA, PATRICIA MARTINS DA SILVA, MARIA 

JOSE MARTINS DA CRUZ, DALMO ROBERTO MARTINS DA SILVA 

EXECUTADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. As partes 

apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, 

requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III 

alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das 

partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante 

do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil. Expeça-se em favor dos autores 

alvará para conta indicada nos autos, nos termos do Item 2, sendo: - R$ 

6.102,48 para os autores DALMIRA MARTINS DA SILVA, PATRICIA 

MARTINS DA SILVA e DALMO ROBERTO MARTINS DA SILVA; - R$ 

1.830,75 em favor dos advogados dos autores referente aos honorários 

sucumbenciais; Por fim, expeça-se alvará do saldo remanescente em 

favor da seguradora para conta indicada no termo. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. 

P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025748-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MARTINS DA CRUZ (EXEQUENTE)

DALMO ROBERTO MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

PATRICIA MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

DALMIRA MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1025748-47.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: 

DALMIRA MARTINS DA SILVA, PATRICIA MARTINS DA SILVA, MARIA 

JOSE MARTINS DA CRUZ, DALMO ROBERTO MARTINS DA SILVA 

EXECUTADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. As partes 

apresentaram petitório ampliando o objeto do acordo entabulado nos autos 

e informando que transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e 

extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi 

devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem 

poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO 

por sentença o aditamento, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 487, III, b 

do Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo 

recursal, observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do 

acordo, ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento 

caso haja necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012645-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERECINA LUZIA DE REZENDE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012645-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERECINA LUZIA DE REZENDE MORAES RÉU: DOMANI DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 

Vistos etc. Constatado a necessidade de produção de prova pericial para 

o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL 

BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 

408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP. 78050-000, Fone (65) 3052.7636, 

para funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 

466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem 

quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III). Apresentados os 

quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte requerida 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA para depositá-los, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, 

liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por cento 

(50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos autos (CPC 

–art. 465, §4º). Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que 

marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, 

o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento. A seguir 

intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 

(trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do 

laudo (CPC, art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá- 

MT, Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002944-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA AMARAL DA COSTA (REQUERENTE)

JOSE ANACLETO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES LOPES NANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002944-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE ANACLETO DA COSTA, ROSA AMARAL DA COSTA REQUERIDO: 

MARIA DE LOURDES LOPES NANTES Vistos etc. Constatada a 

necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da 

controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL BRASIL 

CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP. 78050-000, Fone (65) 3052.7636, para 

funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 

466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem 

quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III). Apresentados os 

quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as partes para 

manifestação. Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que 

marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando nos autos, 

o que deverá ser cientificado às partes para o acompanhamento. A seguir 

intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 

(trinta) dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do 

laudo (CPC, art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá- 

MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038275-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISPIM PEREIRA LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038275-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISPIM PEREIRA LEMES RÉU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. 

Constatada a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde 

da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL BRASIL 

CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, na 

área de engenharia mecânica, para funcionar como perito(a) judicial o qual 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o encargo 

que lhe é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem 

assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º 

II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021987-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DAS NEVES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

1010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021987-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSVALDO DAS NEVES VIANA RÉU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. 

Constatado a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde 

da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL BRASIL 

CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, na 

área de engenharia mecânica, para funcionar como perito(a) judicial o qual 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o encargo 

que lhe é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem 

assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º 

II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029188-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029188-22.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TUI COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME RÉU: ENERGISA/MT 

Vistos etc. Constatada a necessidade de produção de prova pericial para 

o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL 

BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 

408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, 

na área de engenharia mecânica, para funcionar como perito(a) judicial o 

qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o 

encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) 

Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta 

por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006410-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH RODRIGUES BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006410-58.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

RUTH RODRIGUES BRASIL REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. 

Constatada a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde 

da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL BRASIL 

CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP. 78050-000, Fone (65) 3052.7636, para 

funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 

466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem 

quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III). Apresentados os 

quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte requerida 

para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos 

autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito 

para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando 

nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o 

acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo 

primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002083-70.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002083-70.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A 

Vistos etc. Constatada a necessidade de produção de prova pericial para 

o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL 

BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 

408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP. 78050-000, Fone (65) 3052.7636, 

para funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 

466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem 

quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III). Apresentados os 

quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte requerida 

para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos 

autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito 

para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando 

nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o 

acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo 

primeiro). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá- MT Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028949-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028949-18.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

JANE SILVA RIBEIRO REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. 

Constatada a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde 

da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL BRASIL 

CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, na 

área de engenharia mecânica, para funcionar como perito(a) judicial o qual 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o encargo 

que lhe é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem 

assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º 

II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032732-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

NILTON JUNIOR DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

PALOMA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (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))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva no prazo legal. 

Cuiabá - MT,11/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018498-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO ROMERO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMIL GONCALO DE ARRUDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018498-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLAUCO ROMERO PEREIRA REU: OSMIL GONCALO DE ARRUDA Vistos 

etc. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por GLAUCO ROMERO PEREIRA 

em face de OSMIL GONCALO DE ARRUDA, ambos qualificados nos autos 

em referência, alegando a autora ser credora do requerido da importância 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O requerido, embora citado, não 

efetuou o cumprimento da obrigação nem mesmo apresentou embargos. 

Verifico que se encontram regulares os requisitos legais ao ajuizamento 

da ação, já que foi apresentado, pela requerente, documento escrito hábil 

a propositura desta monitória nos termos do artigo 700 do CPC, e 

constatada a revelia do requerido a procedência da ação é medida que se 

impõe. Conforme determina §2º do artigo 701 do Código de Processo Civil, 

“Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.”. 

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA, 

com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2º do CPC, razão porque, 

CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo ser corrigido monetariamente 

pelo índice INPC desde a data da emissão, bem como acrescidos dos juros 

de mora a partir da primeira apresentação do título. Considerando que a 

medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO ainda o requerido ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em 10% (dez por cento) da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, § 2°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, intime-se o autor a 

dizer se tem interesse na execução da sentença, fazendo o requerimento 

na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024881-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS (AUTOR(A))

OSCARLINA CINTRA TRAVASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 173 de 350



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024881-25.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS, OSCARLINA CINTRA TRAVASSOS 

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Vistos. Trata-se 

Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Pedido de Liminar c/c 

Restituição de Indébito ajuizada por OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS 

e OSCARLINA CINTRA TRAVASSOS em desfavor de SUL AMÉRICA 

SAÚDE S/A, devidamente qualificados nos autos, alegando que 

celebraram com a ré, na data de 22 de Agosto de 2017 contrato coletivo 

de adesão, apólice de seguro-saúde, sob a administração da EV 

administradora de Benefícios, mediante convêncio com a AMAM-MT, na 

categoria de Plano Executivo, sendo o primeiro autor titular do plano, e a 

segunda autora, dependente deste. Aduzem os autores que até o mês de 

Dezembro/2016, o valor da mensalidade perfazia o montante de R$ 

6.711,15 (seis mil setecentos e onze reais e quinze centavos), mesmo que 

ambos contavam com mais de 70 (setenta) anos de idade, contudo, em 

01/01/2017, houve um aumento desacerbado nesta quantia, passando a 

ser cobrado o valor de R$ 8.871,26 (oito mil oitocentos e setenta e um 

reais e vinte e seis centavos), sem qualquer aviso ou motivação. Com tais 

considerações, pugna pela concessão da tutela de evidência, para a 

manutenção do pagamento das mensalidades vincendas apenas com o 

reajuste atuarial anual de 13,55%, no mérito o cancelamento da majoração 

das mensalidades, a condenação da ré para que proceda com a 

devolução dos valores pagos a mais, condenação em danos morais e 

materiais, bem como a condenação da requerida em custas e honorários 

advocatícios. Com a inicial juntou documentos. Assistência Judiciária 

Gratuita indeferida ao decisório de ID. 9448905. Custas devidamente 

recolhidas, conforme IDs. 9927818 a 9927830. Liminar deferida ao ID. 

10044398. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera. 

Devidamente intimada, a parte requerida apresentou contestação(ID. 

12836043), rebatendo os fatos narrados na exordial, informando em 

síntese que o reajuste foi legal, posto que não há qualquer abusividade 

nos valores reajustados visto se tratar de aumento previsto no contrato 

por aumento de faixa etária, bem como estar de acordo com as normas da 

ANS – Agência Nacional de Saúde, diante disto, alega a impossibilidade de 

restituição em dobro de valores, a inocorrência do dano moral, visto ser 

mera discussão contratual, pugna pela inaplicabilidade da inversão do 

ônus da prova e em caso de condenação em danos morais, que a 

incidência de correção monetária e juros moratórios sejam à partir do 

arbitramento da condenação. No mérito, a total improcedência da ação. 

Impugnação à Contestação ao ID. 13055748. Intimadas a manifestarem as 

provas que ainda pretendiam produzir, a ré pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (ID. 17167352) e a parte autora informou não ter 

interesse em produzir novas provas, requerendo a devida continuidade do 

feito. É o relatório. Decido. Assinala-se que a análise do feito se enquadra 

na hipótese prevista no artigo 12, caput do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) (Destaquei). No presente caso, embora se constate típica 

relação de consumo, quase seria dispensável a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, pois que sua função seja garantir o tratamento 

jurídico igualitário entre consumidor/fornecedor. Como no caso dos autos 

não se discute abusividade de cláusula contratual enquanto fator de 

desequilíbrio entre contraentes, tão pouco versa sobre a hipossuficiência 

do consumidor em relação ao fornecedor, logo conclui-se que a hipótese 

dos autos trata tão somente de puro, claro e evidente descumprimento de 

obrigação, que independe de análise de relação de forças entre 

consumidor/fornecedor. Apesar disso, por ser relação consumerista, 

aplicável as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividades que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem 

desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º). É o que 

prevê a Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de plano de saúde.” Assim, em se tratando de plano de 

saúde, a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado 

procedimento, instrumental ou exame, deve ser realizada à luz do CDC. A 

demanda trata de matéria de relação consumerista, portanto, as 

discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido expressamente na lei 

especial (Lei 9.656/98) em seu art. 35-G, onde “Aplicam-se 

subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei 

no 8.078, de 1990”. Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 

1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a 

facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Cinge-se a 

controvérsia da demanda sobre o aumento supostamente indevido das 

parcelas mensais do plano de saúde por mudança de faixa etária. A 

irresignação dos requerentes é dirigida ao fato de lhe ter sido imposto 

reajuste de 32,50%, em decorrência da faixa etária em sua mensalidade, 

mesmo os autores estando à época ambos com mais de 70 (setenta) anos 

de idade. A requerida em sede de contestação alega que, o reajuste do 

valor da mensalidade está de acordo com as normas da ANS – Agência 

Nacional de Saúde e o contrato celebrado entre as partes, no mais, 

assevera que tal reajuste é válido em razão dos riscos a saúde serem 

evidentemente maiores à medida que o segurado envelhece, sendo que 

qualquer alteração no risco que a seguradora tenha que suportar, faz com 

que o valor do prêmio também se altere. No presente caso, em virtude da 

idade dos demandantes lhe são aplicáveis as regras do Estatuto do Idoso 

(Lei nº. 10.741/2003), destinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme 

disposto em seu artigo 1º. É cediço que as operadoras de serviços 

privados da assistência à saúde são reguladas pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS, de modo que uma das suas atribuições é a 

divulgação dos percentuais de reajustes de planos de saúde contratados, 

que dependem da modalidade acordada: individual ou coletiva. Dessa 

forma, por tratar-se o caso de contrato coletivo, o percentual a ser 

reajustado anualmente PODE SER LIVREMENTE PACTUADO ENTRE AS 

PARTES. Em outras palavras, em se tratando de plano de saúde coletivo, 

não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde – 

ANS, devendo a operadora apenas informar o reajuste anual praticado, o 

qual poderá ser livremente negociado com a contratante, nos termos do 

artigo 8º, da Resolução Normativa nº 128/2006 da Diretoria Colegiada da 

ANS, in verbis: Art. 8º Os percentuais de reajuste e revisão aplicados aos 

planos coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, 

independente da data da celebração do contrato, deverão ser informados 

à ANS pela Internet, por meio de aplicativo, em até trinta dias após a sua 

aplicação, de acordo com os procedimentos previstos em Instrução 

Normativa específica editada pela Diretoria de Normas e Habilitação dos 

Produtos DIPRO. Contudo, embora não haja fixação dos percentuais a 

serem aplicados e exista previsão contratual do reajuste, há de ser 

respeitada a Resolução Normativa nº. 63 da ANS, bem como o aumento 

das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, posto que deve 

ser preservado o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais, de 

modo que qualquer comportamento abusivo entre as partes contraentes 

deve ser afastado. A respeito: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – 

PLANO DE SAÚDE COLETIVO – AUMENTO EM RAZÃO DA 

SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – AUMENTO ABUSIVO 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O 

reajuste do plano de saúde coletivo é realizado com base na livre 

negociação entre a operadora e a parte contratante. Porém, embora não 

haja necessidade de fixação dos índices de reajuste pela ANS e exista 

previsão contratual dos reajustes, esse não pode ser realizado de forma 

indiscriminada. A revisão da contraprestação devida pelo consumidor não 

pode ser feita de forma arbitrária, devendo-se observar a exata medida de 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença e atender aos 

preceitos da reciprocidade e da solidariedade, que regem o contrato em 

espécie. [...]” (TJMT, Ap 18392/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 10/05/2017, 

Publicado no DJE 17/05/2017) Destaquei. "EMBARGOS INFRINGENTES. 

SEGUROS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE 

COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. LIVRE PACTUAÇÃO. Em se tratando de 

plano coletivo o reajuste anual é livremente pactuado entre a operadora de 

saúde e a estipulante do contrato. Somente após o estabelecimento dos 

índices por livre negociação entre as partes é que o mesmo é submetido à 

ANS, que poderá intervir em caso de abuso. EMBARGOS INFRINGENTES 

ACOLHIDOS." (TJRS, Embargos Infringentes Nº 70063133144 Terceiro 

Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz 

Menegat, Julgado em 17/04/2015) Destaquei. Com efeito, em relação ao 

reajuste por mudança de faixa etária, autorizado no artigo 15 da Lei nº. 
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9656/98, tanto os planos individuais como coletivos ficam sujeitos às 

normas da ANS visando coibir abusos. Neste sentido, foi editada a 

Resolução Normativa ANS nº. 63/2003, cujos artigos 2º e 3º, I e II, 

disciplinam: “Art. 2º. Deverão ser adotadas dez faixas etárias, 

observando-se a seguinte tabela: I – 0 (zero) a 18 (dezoito); II - 19 

(dezenove) a 23 (vinte e três) anos; III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e 

oito) anos; IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; V - 34 (trinta e 

quatro) a 38 (trinta e oito) anos; VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e 

três) anos; VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; VIII - 

49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos; IX - 54 (cinquenta e 

quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos; X - 59 (cinquenta e nove) anos ou 

mais.” “Art. 3º. Os percentuais de variação em cada mudança de faixa 

etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes 

condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser 

superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação 

acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à 

variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as variações 

por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais 

negativos.” Verifica-se da norma que, além de terem sido organizadas dez 

faixas etárias, foi estabelecido um percentual máximo de variação entre a 

primeira e a última faixa, visando justamente coibir aumentos excessivos 

nas faixas superiores que onerassem em demasia o beneficiário do plano 

de saúde. Neste contexto, extrai-se do documento trazido pela requerida 

em sua peça de defesa, qual seja o “ Contrato nº 0058.0043.0397 – 

Coletivo Empresarial” (ID. 12836058) que no tópico “4. Tabela de 

Percentuais por Mudança de Faixa Etária”, são regulamentados os 

percentuais de reajustes com base na mudança de faixa etária, onde 

consta como última faixa etária a idade de 59 anos ou +. Neste sentido, já 

decidiu a jurisprudência pátria: “PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. IDOSO. 

CONTRATO COLETIVO. Reajuste unilateral excessivamente oneroso e 

desproporcional. Adequação técnica não comprovada. Aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. Falta de critérios objetivos para o 

reajuste. Abusividade. Sentença mantida. Recursos desprovidos.”(TJ-SP - 

APL: 10178986120148260602 SP 1017898-61.2014.8.26.0602, Relator: 

Mary Grün, Data de Julgamento: 07/03/2016, 7ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 07/03/2016) “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. 

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE NA 

MODALIDADE INDIVIDUAL. REAJUSTE DO PRÊMIO. RESOLUÇÃO N. 

63/2003 DA ANS. REAJUSTE EM RAZÃO DA IDADE APÓS ATINGIMENTO 

DA ÚLTIMA FAIXA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRÁTICA 

ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR 

DA CAUSA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO 

ADESIVA DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Em 

consonância à tese firmada em Recurso Especial, julgado sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, pelo C. STJ (REsp n. 1.568.244/RJ), 

para que seja legítimo o reajuste decorrente de mudança de faixa etária: (i) 

deve haver previsão contratual; (ii) devem ser observadas as normas 

expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) não devem ser 

aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e 

sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou 

discriminem o idoso. 2. O reajuste pela ré do valor do prêmio em 62,79% 

(sessenta e dois vírgula setenta e nove por cento), logo após a autora ter 

completado 60 (sessenta) anos de idade, além de constituir evidente 

inadimplemento contratual, apresenta-se como interpretação equivocada 

do contrato de adesão, em prejuízo da consumidora, o que não encontra 

amparo na legislação consumerista. Por oportuno, a referida majoração 

apenas deveria ocorrer na passagem dos 58 (cinquenta e oito) anos para 

os 59 (cinquenta e nove) anos, isto é, na data em que a consumidora 

completou 59 (cinquenta e nove) anos. Assim, se a autora celebrou o 

contrato aos 59 (cinquenta e nove) anos, e, após alguns dias, alcançou a 

idade de 60 (sessenta) anos, não se afigura cabível a elevação do valor 

do prêmio por mudança de faixa etária, na medida em que a segurada, ao 

tempo da contratação, já se situava no último grupo etário previsto na 

Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, de 59 (cinquenta e nove) anos 

ou mais. 3. Configura prática abusiva a promoção de reajustes sem 

previsão contratual pela ré, em razão da idade da autora, e após a 

segurada alcançar o último grupo etário previsto no art. 2º da Resolução 

n. 63/2003 da ANS - a exemplo da majoração do valor do prêmio de 

39,19% (trinta e nove vírgula dezenove por cento), em 2008, além de 

reajustes anuais do valor do prêmio em 5% (cinco por cento), a partir de 

2009, porquanto em desacordo com a redação dos arts. 15, caput, e 16, 

IV, da Lei n. 9.656/98 e do art. 39, XIII, do CDC, tendo em vista a 

inexistência de disposição contratual para a incidência dos índices 

adotados pela seguradora. No ponto, esclareça-se que, muito embora na 

avença inicial houvesse a estipulação das majorações adotadas pela 

seguradora, no superveniente aditivo contratual celebrado entre as 

partes, para adequação à Lei n. 9.656/98, tais percentuais foram 

suprimidos, devendo-se, então, prevalecer as cláusulas do instrumento 

negocial em vigor. 4. É de se observar que os reajustes empreendidos 

pela ré no valor do prêmio, quais sejam, 62,79% (sessenta e dois vírgula 

setenta e nove por cento), em razão de mudança de faixa etária, e 

diversos outros sobre a prestação mensal - de 39,19% (trinta e nove 

vírgula dezenove por cento), em 2008, além de elevações anuais do valor 

do prêmio em 5% (cinco por cento), a partir de 2009, representou um salto 

de R$1.222,35 (mil duzentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), 

em 2008, para R$6.764,76 (seis mil setecentos e sessenta e quatro reais 

e setenta e seis centavos), em 2017, o que corresponde à elevação do 

valor do prêmio em mais de 450% (quatrocentos e cinquenta por cento) e, 

a toda evidência, representa um obstáculo à permanência da consumidora 

no seguro de saúde contrato. 5. Os valores cobrados acima do 

balizamento destacado, e comprovadamente pagos pela consumidora, 

devem ser objeto de repetição em dobro, haja vista a evidente 

irregularidade dos reajustes promovidos no contrato de seguro de saúde, 

por não observância dos termos ajustados, conduta que se revela 

incompatível com a noção de engano justificável constante do art. 42, 

parágrafo único, do CDC, afinal as cláusulas contratuais foram redigidas 

pela própria seguradora (contrato por adesão). 6. Não sendo possível 

fixar, com exatidão, tanto o valor da condenação, quanto o proveito 

econômico auferido pela autora, revela-se cabível, nos termos do art. 85, 

§ 2º, do CPC, a utilização do valor da causa como parâmetro idôneo à 

fixação dos honorários sucumbenciais, notadamente quando não 

verificado excesso no montante fixado na origem. 7. Recurso da ré 

conhecido e desprovido. Apelação adesiva da autora conhecida e 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d a . ” ( T J - D F  0 7 3 9 6 9 5 5 2 2 0 1 7 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0739695-52.2017.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de 

Julgamento: 13/03/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 20/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda sobre a matéria 

reiteradamente discutida, restou sedimentada através da edição da 

Súmula nº 20 das Turmas Recursais, o seguinte: SÚMULA Nº 20 - 

REAJUSTE DAS CONTRAPRESTAÇÕES DOS PLANOS DE SAÚDE EM 

RAZÃO DA ALTERAÇÃO DA FAIXA ETÁRIA Contratos celebrados 

anteriormente ao CDC – nos contratos de planos de saúde celebrados 

anteriormente à vigência do Código de Defesa do Consumidor, contendo 

cláusulas precisas e claras prevendo o reajuste por faixas etárias, 

impossível revisar o reajuste pactuado com base neste Código. Contratos 

firmados entre a vigência do CDC e da Lei dos Planos de Saúde – nos 

contratos com as mesmas características, celebrados posteriormente à 

vigência do CDC, mas antes do advento da Lei n. 9.656/1998 (Lei dos 

Planos de Saúde), é possível limitar o reajuste a 30% nas faixas etárias de 

sessenta e setenta anos de idade. Contratos pactuados entre a Lei dos 

Planos de Saúde e o Estatuto do Idoso – nos contratos assinados entre 2 

de janeiro de 1999 (vigência da Lei 9.656) e 1º de janeiro de 2004 (data do 

início da vigência do Estatuto do Idoso), é possível limitar o reajuste a 30% 

nas faixas etárias de sessenta e setenta anos de idade; nenhum reajuste 

será aplicável, no entanto, quando o consumidor completar sessenta anos 

ou mais a contar de 02/01/99 e estiver vinculado ao plano há mais de dez 

anos. Contratos celebrados posteriormente ao Estatuto do Idoso – nos 

contratos assinados ou adaptados depois de 1º de janeiro de 2004, não 

será admissível nenhum reajuste posterior ao implemento de sessenta 

anos de idade, a não ser a atualização geral autorizada pela ANS 

incidente sobre todos os contratos, e os reajustes decorrentes de 

alteração de faixas etárias anteriores ao implemente dessa idade poderão 

ser revisados com base na RN 63 da ANS e com base nas disposições do 

CDC. Repetição do Indébito – em se tratando de erro escusável, há de se 

estabelecer a devolução simples do cobrado indevidamente pelos planos 

de saúde em razão da inobservância dos critérios enunciados. In casu, 

denota-se do“Contrato de Adesão Proposta nº 002281” , instrumento que 

formalizou a relação jurídica entre as partes, este datado em 22/08/2014, 

no tópico inerente ao Valor Por Proponente, traz as idades dos autores, 

tendo o primeiro reclamante na época 86 anos e a segunda reclamante 69 

anos, sendo assim, ambos ao tempo da contratação da apólice do seguro 

saúde, já se enquadravam no último grupo etário previsto na Resolução 

Normativa nº 63/2003 da ANS, bem como na tabela que rege o contrato 
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pactuado entre as parte, motivo pelo qual não se afigura cabível a 

elevação do valor do prêmio por mudança de faixa etária. Nesta 

continuidade, conforme previsto no art. 42 do CDC, bem como na Súmula 

supramencionada, faz jus os autores a repetição do indébito, com a 

devolução simples dos valores cobrados indevidamente. Quanto a 

pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais tenho que melhor sorte não socorre à parte autora. Apesar dos 

aborrecimentos e dos transtornos causados pelo aumento excessivo nas 

parcelas do contrato, entendo não configurado qualquer dano moral 

passível de indenização. Não há demonstração de lesão tampouco se 

trate de hipótese de dano moral in re ipsa. Mero descumprimento 

contratual, por si só, não gera o dever de indenizar. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CIVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REAJUSTE DA MENSALIDADE. 

FAIXA ETÁRIA. PLANO COLETIVO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE 

VALORES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REAJUSTE ANUAL. DANO MORAL 

INOCORRENTE. 1. Prescrição trienal. No tocante ao pedido de restituição 

de valores, é aplicável a prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, 

IV, do CC, por se tratar de pretensão de reparação por enriquecimento 

sem causa. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 

1.360.969, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do 

Código de Processo Civil/73). 2. Conforme jurisprudência pacífica desta 

Corte e do e. STJ, a previsão de reajuste em razão da faixa etária é 

abusiva, devendo ser declarada nula. Aplicação do Estatuto do Idoso e do 

CDC. 3. Não se mostra abusivo o reajuste anual dos planos de saúde 

coletivo em percentual superior ao fixado pela ANS aos planos de saúde 

individual ou familiar, pois a agência reguladora não define teto para os 

planos coletivos. Em se tratando de contrato coletivo, o reajuste deve ser 

comunicado à ANS. Resolução Normativa 156/2007 da Diretoria Colegiada 

da ANS e Instrução Normativa 13/2006 da Diretoria de Normas e 

Habilitação dos Produtos da ANS. 4. Repetição dos valores pagos a maior 

de forma... simples, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 5. Dano 

moral. Mero descumprimento contratual que não dá ensejo a danos morais, 

ausente especial repercussão que atinja a esfera íntima do autor. Constitui 

dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, 

exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento 

psicológico do individuo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, 

hipótese inocorrente nos autos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70073997553, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/08/2017).”(TJ-RS - AC: 

70073997553 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

30/08/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 05/09/2017) Destaquei. “CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 

MENSALIDADE. REAJUSTE DA PRESTAÇÃO. MUDANÇA DE FAIXA 

ETÁRIA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. Ação de 

revisão de contrato de seguro saúde cumulada com indenizatória ao 

argumento de abusividade no aumento da mensalidade assim que a Autora 

completou 59 (cinquenta e nove) anos de idade. O E. Superior Tribunal de 

Justiça pacificou o entendimento no sentido da possibilidade do aumento 

de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária desde que 

exista previsão contratual, os índices de reajuste sejam pertinentes e 

razoáveis, a permitir o consumidor manter o plano, e sejam respeitadas as 

normas administrativas expedidas pela Agência Reguladora. Para os 

contratos firmados a partir de 1º.1.04, observam-se as regras 

estabelecidas na RN nº 63/03 da ANS que preveem 10 (dez) faixas 

etárias (a última aos 59 anos), a impossibilidade de o valor da última faixa 

etária ser superior a seis vezes o previsto para a primeira e a proibição de 

a variação acumulada entre a sétima e décima faixas ser superior à 

variação cumulada entre a primeira e sétima. Na hipótese, manifesta a 

abusividade do aumento na mensalidade do plano de saúde da Autora 

considerando a variação acumulada nas três últimas faixas e a variação 

acumulada entre a primeira e a sétima faixas. Configurada a ilegalidade 

dos valores cobrados pela Ré, a Autora tem direito a restituição dos 

valores pagos em excesso, mas apenas na forma simples de vez que não 

comprovada a má-fé, como orienta a jurisprudência firmada no E. Superior 

Tribunal de Justiça. Nos termos do artigo 1.013, § 3º, III, do Código de 

Processo Civil, constatada omissão no exame de algum pedido e a 

possibilidade de imediato julgamento, cabe integrar a sentença. Inviável a 

reparação do dano moral, na medida em que o comportamento da Ré 

derivou de interpretação de cláusula contratual, sem configurar ato ilícito. 

Recurso provido em parte.”(TJ-RJ - APL: 00143251720178190054 RIO DE 

JANEIRO SAO JOAO DE MERITI 2 VARA CIVEL, Relator: HENRIQUE 

CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/07/2018, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2018) Destaquei. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, consequentemente 

RATIFICO a tutela deferida, bem como: CONDENO a requerida ao 

ressarcimento dos valores pagos a mais pelos autores, no montante de R$ 

12.457,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta e sete reais), acrescido de 

juros de 1% a.m. e correção monetária desde a data de cada desembolso. 

CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, 

bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do 

que preceitua o §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030675-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR GONCALVES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030675-90.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELISMAR GONCALVES DA CRUZ EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Trata-se de Processo em fase Cumprimento de Sentença. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Considerando a 

concordância da parte credora com os valores depositados 

voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035859-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CAMPOS DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011056-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ROSENDO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011056-43.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FABIANO ROSENDO PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de Processo em fase Cumprimento 

de Sentença. Vincule-se o valor depositado a este processo. 

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que 

seja expedido alvará de levantamento da importância depositada nos 

autos, mediante transferência para conta indicada pela parte exequente. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038276-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DOS SANTOS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038276-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILMAR DOS SANTOS NEVES 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: 1005786-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA SANTOS ESPINOLA SILVA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005786-38.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MELISSA SANTOS ESPINOLA SILVA 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: 1000368-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DA SILVA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000368-22.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDINEI DA SILVA CARVALHO 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

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0021455-32.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Sr. João Bacon, Perito Judicial, designou o dia 07 de março 

de 2020, a partir das 08:30 horas, para o início dos trabalhos periciais que 

será no consultório do perito, Rua Barão de Melgaço, n° 2754, Edifício 

Work Tower, 9° andar, sala 908, Centro, Cuiabá - MT, razão pela qual 

procedo à intimação das partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a(s) parte(s) interessada(s), bem 

como, o(s) assistente(s) técnico(s) indicado(s).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023532-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESTECA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PERSICANO NARA OAB - SP143010 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. (REU)

 

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, intimação da parte autora para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá - MT,11/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000868-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, com fundamento no 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e no Provimento nº 56/2007 

da CGJ, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte autora a efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, observando-se a Portaria nº 

016/2017-DF (tabela de diligências), no prazo de 05 dias, viabilizando, 

assim, o cumprimento da decisão judicial. Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 

2020 (assinado digitalmente) André Duran Juliani Analista Judiciário - Mat. 

24414

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009044-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO NASCIMENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para indicar os dados bancários completos para expedição 

de alvará. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009044-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO NASCIMENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009044-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO DO NASCIMENTO DA SILVA REU: 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 

que o valores depositados voluntariamente pela devedora, abarcam o 

crédito exequendo, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000868-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000868-54.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação 

Revisional de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela 

de urgência proposta por VAGNER RAYMUNDO TALHARTE em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que recebeu 

cobranças referentes aos meses de junho e julho/2019 em valores que 

não condizem com sua realidade. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinado a ré a se abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica no imóvel, de inserir o nome da parte 

autora nos cadastros dos inadimplentes, acerca dos débitos aqui 

discutidos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A respeito do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que estabelece as regras 

regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às normas do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que 

ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana. Importante 

mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, 

qual seja o acesso ao fornecimento de energia elétrica. Neste ponto, vale 

destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de 

consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a 

fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e 

perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelos diversos documentos 

colacionadas no processo, que a ré emitiu faturas referentes aos meses 

de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 

outubro e novembro de 2019 nos valores de R$ 198,85, R$ 188,17, R$ 

196,03, R$ 247,36, R$247,46, R$228,01, R$ 218,54, R$ 214,35, R$ 263,51, 

R$281,59, R$ 101,76 (Ids. 27866919), mas sobre os meses de 

dezembro/2019 e janeiro/2020 efetuam cobranças nos valores de R$ 

866,54 e R$ 2.133,47 (Id. 27866903), demonstrando a existência de 

alguma irregularidade. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez 

que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos 

prejuízos, já que se trata de serviço essencial. Deste modo, o perigo da 

demora está evidenciado. Acerca do tema, eis o entendimento do TJ-MT: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MANUTENÇÃO DO 

SERVIÇO CONDICIONADO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR 

INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

cobrança desproporcional e abusiva da tarifa relativa a serviços 

essenciais autoriza a antecipação da tutela, desde que seja depositado, 

previamente, o valorincontroverso. (AI 132473/2016, DR. MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 
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em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017). EMENTAAGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA – 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE 

DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Demonstrada a discrepância entre o 

valor cobrado nas faturas relativas aos meses passados em relação 

àquelas recentes, é possível o deferimento do pedido de antecipação da 

tutela formulado para coibir a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, porquanto preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018). Além disso, observa-se 

não haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a 

medida não causará prejuízo à empresa requerida. Quanto ao pedido de 

inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, 

valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. 

Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a 

convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem 

estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a 

contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Diante do exposto, 

com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

medida pleiteada, para determinar a ré a se abster de suspender o 

fornecimento dos serviços no imóvel da parte autora e inserir o nome dela 

nos cadastros dos inadimplentes, acerca do débito aqui discutido, sob 

pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento 

injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 5.000,00. Para não 

ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, deverá a parte autora 

efetuar o depósito judicial sobre os meses discutidos, no valor da média 

das seis últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no 

prazo de cinco dias. Autorizo desde já o levantamento pela parte ré. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 01/05/2020 às 10h00min, 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). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0019485-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

MAURO ZUKERMAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0019485-55.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOELI MARIANE CASTELLI EXECUTADO: BANCO BRADESCO, MAURO 

ZUKERMAN 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. Julgo ainda prejudicada a impugnação 

ao cumprimento de sentença diante da concordância da exequente com 

os valores depositados. 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

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004686-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA RENATA DE PAULA CESARIO GONCALVES RIBEIRO OAB - 

062.246.231-80 (REPRESENTANTE)

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004686-14.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: LETICIA RENATA DE PAULA CESARIO GONCALVES 

RIBEIRO Vistos etc. Cuida-se de Ação de Alteração de Registro Civil, 

ajuizada por LETICIA RENATA DE PAULA CESARIO GONÇALVES RIBEIRO, 

onde requer a alteração de seu nome excluindo/retirando os nomes 

próprios RENATA DE PAULO CESÁRIO, passando a se chamar LETICIA 

GONÇALVES RIBEIRO. A presente ação segue o rito da jurisdição 

voluntária (arts. 719 e seguintes do CPC). DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). DÊ-SE vista ao representante do Ministério Público 

para manifestação. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031438-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE SOUSA CARDOSO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031438-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 
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BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REU: MARIA JOSE DE 

SOUSA CARDOSO Vistos etc. Considerando que a Carta de Intimação 

com A.R. não foi juntada aos autos, o que impossibilita de saber se 

ocorreu ou não a devida citação, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 02/06/2020 às 08h30min, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334,§3°). CITE-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018689-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEIDE PAES DE BARROS (REQUERENTE)

MARCELO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

TULIO NATALE (REQUERENTE)

HENRIQUE VELASCO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

AUGUSTO AURELIO COSTA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CORREA DE MELLO NETO OAB - MT11589/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008683-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVINO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) no prazo de 15 dias, assim como, impulsiono os autos 

intimando a parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais, no prazo de 15 dias.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023695-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES CRISTIANO OAB - MT23523/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO PEREIRA CANONGIA (REQUERIDO)

PEDRO FARIA CANONGIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais de arbitrados no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) no prazo de 15 dias, assim como, impulsiono os autos 

intimando a parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais, no prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339475 Nr: 9996-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTONIO COOCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA HARAOUI, SAMIRA HARAOUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI R. 

SILVA - OAB:10361 MT, GABRIELA COCCO BUSANELLO - 

OAB:9770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA - OAB:10251

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA 

ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA TEIBEL, para devolução dos autos nº 

9996-38.2008.811.0041, Protocolo 339475, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000868-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000868-54.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação 

Revisional de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela 

de urgência proposta por VAGNER RAYMUNDO TALHARTE em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que recebeu 

cobranças referentes aos meses de junho e julho/2019 em valores que 

não condizem com sua realidade. Requer a concessão da tutela de 

urgência para que seja determinado a ré a se abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica no imóvel, de inserir o nome da parte 

autora nos cadastros dos inadimplentes, acerca dos débitos aqui 

discutidos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A respeito do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que estabelece as regras 

regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às normas do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que 

ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana. Importante 

mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, 

qual seja o acesso ao fornecimento de energia elétrica. Neste ponto, vale 

destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de 

consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 
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respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a 

fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e 

perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelos diversos documentos 

colacionadas no processo, que a ré emitiu faturas referentes aos meses 

de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 

outubro e novembro de 2019 nos valores de R$ 198,85, R$ 188,17, R$ 

196,03, R$ 247,36, R$247,46, R$228,01, R$ 218,54, R$ 214,35, R$ 263,51, 

R$281,59, R$ 101,76 (Ids. 27866919), mas sobre os meses de 

dezembro/2019 e janeiro/2020 efetuam cobranças nos valores de R$ 

866,54 e R$ 2.133,47 (Id. 27866903), demonstrando a existência de 

alguma irregularidade. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez 

que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos 

prejuízos, já que se trata de serviço essencial. Deste modo, o perigo da 

demora está evidenciado. Acerca do tema, eis o entendimento do TJ-MT: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MANUTENÇÃO DO 

SERVIÇO CONDICIONADO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR 

INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

cobrança desproporcional e abusiva da tarifa relativa a serviços 

essenciais autoriza a antecipação da tutela, desde que seja depositado, 

previamente, o valorincontroverso. (AI 132473/2016, DR. MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017). EMENTAAGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA – 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE 

DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Demonstrada a discrepância entre o 

valor cobrado nas faturas relativas aos meses passados em relação 

àquelas recentes, é possível o deferimento do pedido de antecipação da 

tutela formulado para coibir a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, porquanto preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018). Além disso, observa-se 

não haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a 

medida não causará prejuízo à empresa requerida. Quanto ao pedido de 

inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz 

pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, 

valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. 

Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a 

convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem 

estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a 

contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Diante do exposto, 

com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

medida pleiteada, para determinar a ré a se abster de suspender o 

fornecimento dos serviços no imóvel da parte autora e inserir o nome dela 

nos cadastros dos inadimplentes, acerca do débito aqui discutido, sob 

pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento 

injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 5.000,00. Para não 

ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado, deverá a parte autora 

efetuar o depósito judicial sobre os meses discutidos, no valor da média 

das seis últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no 

prazo de cinco dias. Autorizo desde já o levantamento pela parte ré. Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 01/05/2020 às 10h00min, 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). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005517-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE PEREIRA DA SILVA OAB - 034.400.931-90 (REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005517-62.2020.8.11.0041. AUTOR(A): P. 

R. D. S. S. REPRESENTANTE: CLEIDE PEREIRA 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 
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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 13h30min, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005637-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PEREIRA DANTAS (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: 1005637-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURICIO PEREIRA DANTAS 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 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: 1005642-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEMUEL JOSE 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005642-30.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEMUEL JOSE 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 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: 1001122-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUZA BARRETO (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 DECISÃO Processo: 1001122-27.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA SOUZA BARRETO 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 
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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 

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: 1000645-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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: 1000645-04.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIANE BARBOSA 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). Preenchidos os 

requisitos, 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 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. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000713-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY NORONHA NUNES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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: 1000713-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLEY NORONHA NUNES DE MOURA 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 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: 1000651-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAUCIA REGINA PEDROSO 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: 1000651-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 
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GRAUCIA REGINA PEDROSO 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 14h00min, 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

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001466-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JULCINETE CANDIDA DOS SANTOS OAB - 025.912.681-00 

(REPRESENTANTE)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1001466-08.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: JULCINETE CANDIDA DOS SANTOS REQUERIDO: 

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 29/05/2020 às 14h15min, 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: 1001170-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE CAMPOS LEITE (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: 1001170-83.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANAINA DE CAMPOS 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). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/05/2020 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. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001474-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FREDSON VIEIRA BRITO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001474-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO FREDSON VIEIRA BRITO 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 29/05/2020 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. 
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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: 1001967-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO JOSE 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: 1001967-59.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUSCELINO JOSE 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 29/05/2020 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: 1001695-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RI KEVIN ROBERTO TORALES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

seguradora lider dos consorcios do seguro dpvat ltda (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001695-65.2020.8.11.0041. AUTOR: RI 

KEVIN ROBERTO TORALES DOS SANTOS REU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA 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 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. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000662-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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: 1000662-40.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEANDRO SANTANA DA ROCHA 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 

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. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002026-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS GOMES BARRO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002026-47.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANANIAS GOMES BARRO 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 29/05/2020 às 14h15min, 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. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001711-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDERSON JULIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001711-19.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS ANDERSON JULIO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA 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 13h00min, 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. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002055-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DA SILVA 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002055-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERLEY DA SILVA 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 29/05/2020 às 12h30min, 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1038974-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE TEIXEIRA DE JESUS OAB - MT25951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW GUADALUPE COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

DE ROUPAS EIRELI (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038974-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AUGUSTO CESAR DA COSTA RÉU: NEW GUADALUPE COMERCIO, 

INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ROUPAS EIRELI Vistos etc. 

Inicialmente, verifica-se que, foi pleiteado pelo autor em medida liminar a 

determinação da baixa de restrição do SPC/SERASA, contudo, não foi 

juntado aos autos nenhum documento que comprove tal restrição. Posto 

isto, POSTERGO a apreciação da TUTELA DE URGÊNCIA pugnada e 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, que no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o comprovante de 

restrição de crédito em nome do autor. No mais, passo a análise do pedido 

depósito judicial. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c 

Pedido de Tutela Antecipada, interposta por AUGUSTO CESAR DA COSTA 

em desfavor NEW GUADALUPE COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E 
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EXPORTAÇÃO DE ROUPAS EIRELI, alegando que contraiu uma dívida com 

a requerida no ano de 2015, o que gerou a restrição de seu nome nos 

órgãos de proteção de crédito (SPC/SERASA) e no cadastro de emitentes 

de cheques sem fundos (CCF). Assevera que, realizou diligencias 

objetivando encontrar a empresa ou seu representante legal, contudo, não 

obteve êxito. Sabe-se que, nos casos em que o credor age com falta de 

iniciativa em receber o crédito ou recusa em recebê-lo, estando em lugar 

desconhecido ou ainda, havendo duvidas pelo devedor sobre a 

legitimidade para recebimento, caberá a Consignação em Pagamento. 

Dessa forma, DEFIRO o pedido de depósito judicial da quantia devida, a ser 

efetivado no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 542, I), sob pena de 

extinção (CPC, art. 542, § único). CITE-SE a parte ré para os atos e termos 

da ação proposta e para que, querendo, levante o depósito ou ofereça 

resposta no prazo de quinze (15) dias (CPC, art. 335, caput), contados da 

juntada aos autos do comprovante de citação (CPC, art. 335, III), sob pena 

de revelia (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001593-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA DE SOUZA OAB - 639.220.371-00 (REPRESENTANTE)

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VILLAS BOAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1001593-43.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: WANESSA DE SOUZA REQUERIDO: ANTONIO VILLAS 

BOAS Vistos etc. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual de Compra e 

Venda c/c Busca e Apreensão c/c Danos Materiais e Morais proposta por 

WANESSA DE SOUZA em desfavor de ANTONIO VILLAS BOAS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando que em 13 de setembro de 

2019 celebrou um contrato de compra e venda junto ao réu, objetivando a 

venda do veículo: FORD KA SE 1.0, MARCA FORD, ANO: 2016/2017, 

CHASSI: 9BFZH54L4H8349554, COR: BRANCA, RENAVAM: 01091874678, 

PLACA: NPE-7632. Aduz ainda, que ficou pactuado que o requerido 

deveria depositar o valor de 36.000,00 (trinta e seis mil reais) à requerente 

no prazo de 90 (noventa) dias, o que não ocorreu. Em 13 de dezembro de 

2019 o prazo previamente estipulado pelo contrato se esgotou, obrigando 

a demandante a efetuar cobranças via o aplicativo whatsapp, bem como 

encaminhar a notificação extrajudicial na qual informava o seu desejo de 

resolver a lide de modo amigável, contudo, todas essas diligencias foram 

infrutíferas e até o presente momento o requerido não cumpriu com suas 

obrigações convencionadas. Por tais motivos pugna pelo deferimento da 

tutela antecipada, para que seja determinada a expedição de mandado de 

busca e apreensão do veículo FORD KA SE 1.0, MARCA FORD, ANO: 

2016/2017, CHASSI: 9BFZH54L4H8349554, COR: BRANCA, RENAVAM: 

01091874678, PLACA: NPE-7632. Todavia, considerando o caráter 

peculiar do pleito, mais acertado aguardar a manifestação da parte 

contrária para, após, apreciar o pedido da antecipação de tutela formulado 

na inicial. A questão é sobremaneira delicada e como tal, merece ser 

tratada. E como se sabe, é assegurado às partes tratamento isonômico e 

o direito a um desenvolvimento processual equânime. Portanto, com essas 

considerações, analisadas as alegações e os documentos atrelados à 

inicial, tendo em vista o caráter peculiar do pleito, hei por bem POSTERGAR 

a apreciação do pedido de antecipação da tutela para após a 

manifestação da parte contrária. Entretanto, a fim de evitar qualquer lesão 

às partes ou a terceiros desavisados, DETERMINO a restrição de 

transferência do automóvel por meio do sistema RENAJUD, até o deslinde 

deste feito. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 25/05/2020 às 11h00min, 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). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1060787-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NYLCE MEYRE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060787-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KARINA CAVALCANTE ROCHA REU: NYLCE MEYRE DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, em desfavor de NYLE MEYRE DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando que atuou em favor do 

requerido na Ação de Auxilio Doença com conversão em aposentadoria 

por invalidez com pedido de antecipação de tutela que recebeu o número 

0002958-91.2019.4.01.3600 e tramitou perante a Nona Vara do Juizado 

Especial Federal de Cuiabá da Secção Judiciaria do Estado de Mato 

Grosso. Aduz que as partes fizeram um acordo no qual o INSS pagaria à 

parte requerida um acordo em forma de RPV – requisição de pequeno 

valor tendo sido pago o valor atualizado de R$ 31.584,83 (trinta e um mil 

quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), valor este, 

que foi levantado em 10/12/2019, contudo, ao entrar em contato com a ré, 

a autora foi surpreendida com a negativa deste de receber o pagamento 

sob a alegação de que o valor a ser pago estava inferior ao que ela 

desejava. Sabe-se que, nos caso em que o credor age com falta de 

iniciativa em receber o crédito ou recusa em recebê-lo, estando em lugar 

desconhecido ou ainda, havendo duvidas pelo devedor sobre a 

legitimidade para recebimento, caberá a Consignação em Pagamento. 

Dessa forma, DEFIRO o pedido de depósito judicial da quantia devida, a ser 

efetivado no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 542, I), sob pena de 

extinção (CPC, art. 542, § único). CITE-SE a parte ré para os atos e termos 

da ação proposta e para que, querendo, levante o depósito ou ofereça 

resposta no prazo de quinze (15) dias (CPC, art. 335, caput), contados da 

juntada aos autos do comprovante de citação (CPC, art. 335, III), sob pena 

de revelia (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036736-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CARDOSO PINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036736-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELAINE CARDOSO PINA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Os autos vieram conclusos 

para a apreciação do aditamento do pedido inicial, que foi requerido pelo 

autor em 18 de novembro de 2019 (ID: 26234094). Como é sabido, após a 

citação, o requerente somente pode aditar ou alterar o pedido com a 

anuência do réu, assim, em consonância com a legislação vigente, foi 

facultado ao requerido por meio da decisão de ID: 28317388, proferida em 

24 de janeiro de 2020, prazo para que se manifestasse, acerca do 

aditamento pleiteado pelo demandante. No dia 04 de fevereiro de 2019, a 
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empresa requerida manifestou a sua não concordância com o aditamento 

proposto pelo autor (ID: 28821899). Diante do exposto, com fulcro no Art. 

329, inciso I, II e paragrafo único do NCPC, INDEFIRO o aditamento do 

pedido inicial pleiteado pelo requerente, diante dos limites objetivos da lide 

e da discordância da requerida. Ademais, considerando que a parte 

requerida apresentou contestação (ID: 26892606), INTIME-SE a parte 

autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do Art. 293 do NCPC. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

acima, voltem-me os autos conclusos. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001840-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME COUTINHO ALVES (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001840-24.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUILHERME COUTINHO ALVES 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 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: 1002057-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SERGIO ARAUJO 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002057-67.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ADILSON SERGIO ARAUJO 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 29/05/2020 às 12h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002203-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002203-11.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GABRIELA FERREIRA 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, 
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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 29/05/2020 às 13h30min, 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: 1002120-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO RAUTA (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: 1002120-92.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBERTO RAUTA 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 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: 1002592-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURIZINO ANTONIO DE ALMEIDA (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 DECISÃO Processo: 1002592-93.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

AURIZINO ANTONIO DE ALMEIDA 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 29/05/2020 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: 1002341-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DE OLIVEIRA ROSA (AUTOR(A))
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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: 1002341-75.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELSON DE OLIVEIRA ROSA 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 13h45min, 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: 1005006-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROSA PIRES COSTA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005006-64.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANGELA ROSA PIRES COSTA 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 

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, 

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. 28934145), 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. 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005585-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEIXEIRA DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005585-12.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

IVETE TEIXEIRA DOS SANTOS PINHEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 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 

QCO2218 MT HONDA/WR-V EX CVT 2017 2018 IVETE TEIXEIRA DOS 

SANTOS PINHEIRO Sim 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, 
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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: 1005182-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005182-43.2020.8.11.0041. AUTOR(A): R. 

P. N. REU: R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA. Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que o 

representante/genitor da 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 QCG7935 MT NISSAN/KICKS SL 

CVT 2019 2020 VLADMIR ALVES A. NUNES Sim ui-button ui-button 

QCT5046 MT HONDA/HR-V EXL CVT 2018 2018 VLADMIR ALVES 

ALBUQUERQUE NUNES 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. 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005544-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TCO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA PEREIRA DA SILVA OAB - GO24435 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005544-45.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

TCO TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi distribuído 

equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado à 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá. Com essas 

considerações, conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex 

officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá, para onde determino a remessa deste feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002745-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002745-29.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

IVO PEREIRA DOS SANTOS 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 
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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 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 

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: 1002774-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO WALTER DE AGUIAR (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: 1002774-79.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CICERO WALTER DE AGUIAR 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 29/05/2020 às 13h45min, 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: 1002805-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAIR RIBEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002805-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SENAIR RIBEIRO 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). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 29/05/2020 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: 1002785-11.2020.8.11.0041
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S. E. S. 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002785-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): S. 

E. S. D. S., JONAS RODRIGO VIEIRA 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 29/05/2020 às 14h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 
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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
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DIANE BARROS (AUTOR(A))
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002783-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIANE BARROS 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 

29/05/2020 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005186-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005186-80.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

WILSON BELO DOS SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR 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 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 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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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: 1002831-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURILIO GOMES 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 29/05/2020 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. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005192-87.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

EDSON DE FRANCA REQUERIDO: TIM CELULAR 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 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 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002823-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RIBEIRO (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: 1002823-23.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDREIA RIBEIRO 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 12h45min, 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: 1002880-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002880-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS 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 29/05/2020 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: 1002850-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERNANDES DE LIMA (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: 1002850-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON FERNANDES DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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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 29/05/2020 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002937-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. O. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINET MARTINS SIQUEIRA OAB - 987.873.141-34 (REPRESENTANTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-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: 1002937-59.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

E. M. D. O. R. REPRESENTANTE: EDINET MARTINS SIQUEIRA 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 29/05/2020 às 12h30min, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002950-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOUGLAS CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002950-58.2020.8.11.0041. AUTOR: LUCAS 

DOUGLAS CAMPOS 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 29/05/2020 às 12h30min, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002958-35.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE TAVARES 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: 1002958-35.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO HENRIQUE TAVARES 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 29/05/2020 às 13h15min, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002969-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AVELINO MIRANDA DE 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002969-64.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO AVELINO MIRANDA 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). 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 13h30min, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003024-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RIBEIRO DOS REIS (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: 1003024-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMAR RIBEIRO 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 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 
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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 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002970-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002970-49.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

OSVALDO DE ALMEIDA RODRIGUES 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 29/05/2020 às 14h00min, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002988-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. (AUTOR)

RENATA APARECIDA CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002988-70.2020.8.11.0041. AUTOR: 

RENATA APARECIDA CAETANO, D. C. 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 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 
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comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (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: 1003013-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO BRUNO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003013-83.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

KASSIO BRUNO DE MORAIS 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 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: 1003038-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAILON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003038-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BAILON RODRIGUES DOS SANTOS 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 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: 1002882-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GREICY DE SOUZA (AUTOR(A))

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)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002882-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA GREICY DE SOUZA 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 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. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003011-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNALDO VALENTIM DE BRITO (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: 1003011-16.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERNALDO VALENTIM DE BRITO 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 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. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003048-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE DUARTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003048-43.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MONIQUE DUARTE 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 29/05/2020 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. 
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Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003068-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILSON 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: 1003068-34.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE NILSON 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 29/05/2020 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: 1003069-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ANTONIO PEREIRA DE LIMA (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: 1003069-19.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

AIRTON ANTONIO PEREIRA DE 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 

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 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: 1002417-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINO MANOEL DA FONSECA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (REU)

EDUARDO SAUTER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002417-02.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ALBERTINO MANOEL DA FONSECA JUNIOR REU: EDUARDO SAUTER, 

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes c/c Pensão – 

Erro/Negligência c/c Reconhecimento de União Estável c/c Tutela 

Específica de Urgência proposta por ALBERTINO MANOEL DA FONSECA 

JUNIOR em face de EDUARDO SAUTER e HOSPITAL SOTRAUMA, onde 

alega o autor que durante 06 (seis) anos viveu com a Sra. Shimene 

Aparecida de Oliveira Souza, até que no dia 25 de junho de 2019 a mesma 
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foi submetida ao procedimento cirúrgico de MASTOPEXIA (implante de 

silicone mamaria) e ABDONOPLASTIA (remoção de gordura e pele em 

excesso do abdômen) no Hospital Sotrauma. Aduz ainda, que a Sra. 

Shimene Aparecida de Oliveira de Souza, faleceu em decorrência a um 

erro médico cometido no procedimento cirúrgico referido. Assim, distribuiu 

a presente ação objetivando o deferimento da medida liminar, para 

determinar que o Hospital requerido se abstenha da exigibilidade das 

supostas dívidas referentes aos procedimentos que foram realizados pela 

Sra. Shimene Aparecida de Oliveira Souza, bem como, a condenação dos 

réus à pagarem uma indenização por danos morais, além do 

reconhecimento de união estável. Evidencia-se que no mesmo feito há 03 

(três) pedidos, sendo estes, uma obrigação de fazer, indenização e 

reconhecimento de união estável. Acerca do pleito objetivando a 

indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e pensão, é 

sabido que a competência realmente é de uma das varas cíveis. Ocorre, 

que um dos pressupostos processuais é a legitimidade das partes, e 

considerando que o reconhecimento da união estável, é uma prejudicial 

externa a lide, e que ainda não foi reconhecida, configura-se prematuro o 

pedido, uma vez que o autor não detém legitimidade para propor essa 

demanda por hora. Não se desconhece nos pedidos formulados na 

exordial, que o autor também requereu o reconhecimento de união estável, 

contudo, por envolver uma relação existencial relacionada à família, 

decorrente da sociedade conjugal, a competência para seu 

processamento é exclusiva de uma das Vara de Família desta Comarca. 

Por fim, pleiteou a medida provisória de urgência, referente a uma 

obrigação de fazer, a fim de que seja determinado que o Hospital 

requerido se abstenha da exigibilidade das supostas dívidas nos valores 

de R$ 11.901,99 (onze mil novecentos e um reais e novente nove 

centavos), R$ 6.478,50 (seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e 

cinquenta centavos) e R$ 300,00 (trezentos reais), de competência do 

juízo cível Assim sendo, é visível a impossibilidade em apreciar os 03 

(três) pedidos neste feito. Quanto ao pleito indenizatório falta legitimidade, 

quanto ao pleito de reconhecimento de união estável a competência é do 

juízo da Família e Sucessões, e ao final, quanto a tutela, o pleito demanda 

a emenda necessária a fim de que sejam sanados os vícios indicados e 

seja posto em juízo para análise. Diante do exposto, a medida que se 

impõe é a intimação do requerente para emendar a petição inicial, 

adequando o seu pedido, corrigindo a ilegitimidade e competência. Sendo 

assim, DETERMINO a intimação da parte autora na pessoa de seu 

procurador para que no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039120-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI DA COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039120-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TONI DA COSTA FERREIRA REU: AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA Vistos 

etc. Em 09 de setembro de 2019 foi proferida decisão indeferindo o pedido 

de assistência judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (id. 23694532). Aportou aos autos 

petição do demandante no dia 02 de outubro de 2019 (ID. 24567454), 

pleiteando pela reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da 

justiça gratuita, ao argumento de que possui somente um dos veículos 

encontrados na pesquisa via Renajud, que não se encontra em condições 

financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, 

requerendo, portanto, o deferimento dos benefícios da Assistência 

Judiciária Gratuita. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não 

ocorreu a triangularização processual. Conforme se vislumbra, a parte 

autora embora intimada para sanar as irregularidades constantes da 

petição inicial, não o fez, apresentando pedido de reconsideração. Faço 

consignar ainda que, a decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza 

jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição de 

recurso correspondente, pois é o remédio processual destinados a 

corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. 

Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Extrai-se ainda que ao montante da indenização postulada na 

exordial (danos morais acrescidos de danos materiais – esses 

compreendendo os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre 

o benefício de pensão pago com inegável atraso), que, por certo, não 

ultrapassa o teto de alçada da competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública.se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao 

disposto na Lei 9.099/95. Extrai-se ainda que ao montante da indenização 

postulada na exordial (danos morais acrescidos de danos materiais) que, 

por certo, não ultrapassa o teto de alçada da competência do Juizado 

Especial, 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 
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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. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO 

o pedido de reconsideração. Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo 

para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora 

houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais. Vejamos o 

que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: 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. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE 

TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO 

- ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A 

extinção do processo, por indeferimento da inicial, não exige a intimação 

pessoal da parte, por ausência de previsão legal. (Ap 138872/2017, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO 

DAS CUSTASPROCESSAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o 

recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de 

gratuidade da justiça, enseja a extinção do processo sem resolução do 

mérito, mostrando-se desnecessária a intimação pessoal da parte. (Ap 

24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

SENTENÇA QUE DECRETA A EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 

hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, 

independentemente de prévia intimação da parte" (AgInt no AREsp 

554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).(Ap 171375/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA ADVOGADO – INÉRCIA – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO 

DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para comprovar o 

pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do NCPC. 

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o 

pagamento das custas processuais em razão de ser ato processual de 

natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal do demandante. 

(Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 

05/03/2018) No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA 

GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE 

COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação 

pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da 

distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). 

Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. 

Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 

676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, 

superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, 

algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte 

antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 

recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio 

serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 

1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de 

início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência 

emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a 

petição inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, I e IV do 

Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011853-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT19532-B (ADVOGADO(A))
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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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011853-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDIR PEREIRA DE SOUZA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO 1011853-53.2018.811.0041 Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DECELARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA ajuizada 

por VALDIR PEREIRA DE SOUZA contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, alegando que no ano de 1994 firmou contrato de 

plano de assistência médica hospitalar, sendo abrangidos pelo contrato 

alem do autor sua esposa. Explana que iniciaram mazelas um pouco antes 

do falecimento de sua esposa, que já muito doente e debilitada, precisava 

de internações com frequência, vários exames e tratamentos apropriados 

para conceder, não só sobrevida, mas vida com dignidade e qualidade. 

Aduz ainda que para todos os procedimentos, em sua unanimidade, a 

empresa ré sempre se recusava ao pronto atendimento, negando 

cobertura, fornecimento de medicamentos, tratamentos, na tentativa de 

proceder ao atraso do início do tratamento. Elucida que um dos 

tratamentos prescritos pelos médicos, diante da saúde debilitada de sua 

falecida esposa, consistia em medicamentos de alto custo, que foi negado, 

mas ao entrar em contato com a requerida, a mesma chegou a fornecer os 

referidos medicamentos, contudo após análise documental, chegaram à 

conclusão de que a Sra. Benvinda não tinha direito ao tratamento. Diante 

da alegação da demandada que não havia direito ao tratamento, 

encaminhou ao requerente duas faturas especificadas, como “referentes 

a Fat. De Ser. Prestados”, Janeiro/2018 e Março/2018, no valor 

respectivamente de R$ 954,57 (novecentos e cinquenta e quatro reais e 

cinquenta e sete centavos) e R$ 2.026,09 (dois mil vinte e seis reais e 

nove centavos). Sustenta o demandante necessitar de muitos cuidados 

médicos uma vez que é portador de da doença de Alzheimer, além de 

vários outros problemas físicos, como dificuldade na locomoção, 

alimentação, etc, precisando de consultas e tratamentos constantes 

Relata que para sua surpresa ao chegar para fazer consulta médica, teve 

franqueado seu acesso, pois a requerida recusou autorizar o 

atendimento, alegando inadimplemento contratual, tendo o autor que voltar 

a sua residência sem o devido atendimento médico. Assim, ajuizou a 

presente requerendo em sede de antecipação da tutela que a requerida 

suspenda as cobranças “referentes a Fat. De Serv. Prestados” 

Janeiro/2018 e Março/2018, nos valores respectivos de R$ 954,57 

(novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 

2.026,09 (dois mil vinte e seis reais e nove centavos), bem como não seja 

obstado o regular andamento contratual para consultas, internações, 

tratamentos, ou qualquer outro procedimento médico/clínico/hospitalar 

necessário. No mérito, busca a confirmação da liminar, declaração de 

abusividade da cláusula contratual limitadora e condenação ao pagamento 

de indenização pelos danos morais causados. Instruiu a exordial com os 

documentos de fls. 17/43. Liminar deferida ID. 13242794. A requerida 

apresentou peça contestatória defendendo em síntese a negativa no 

custeio do tratamento ante as cláusulas contratuais de limitação no plano 

contratado, argumentando ainda que não restou comprovada a 

adimplência do plano. ID. 14545014. A parte autora impugnou a 

Contestação ID. 14950189. Intimadas a especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide. É o relatório. Decido. Assinala-se que a análise do feito se enquadra 

na hipótese prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil 

Brasileiro: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 

ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)” (Destaquei). 

Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DECELARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA ESPECÍFICA ajuizada por VALDIR PEREIRA DE SOUZA contra 

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente 

qualificados nos autos, onde busca o autor a declaração de abusividade 

das cobranças e da cláusula contratual limitadora e condenação ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados, busca ainda o 

regular andamento dos procedimentos médicos necessários. A demanda 

trata de matéria de relação consumerista, portanto, as discussões e 

digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor, aliás, conforme admitido expressamente na lei especial (Lei 

9.656/98) em seu art. 35-G, onde “Aplicam-se subsidiariamente aos 

contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso 

I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990”. 

Assim, ao presente caso aplicam-se principalmente as normas voltadas a 

impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de 

direitos (art. 51, CDC) e as que ensejem desrespeito à dignidade da 

pessoa humana e à saúde (art. 4º, CDC). Por ser matéria de ordem pública 

e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica a inversão do ônus da 

prova, consagrada no artigo 6º, VIII do r. diploma, que estabelece a 

facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência. Por importante, vale sobrelevar, que o 

objetivo contratual da assistência médica corresponde, necessariamente, 

com a obrigação de restabelecer ou pelo menos tentar restabelecer, 

através de meios técnicos possíveis, a saúde do paciente. Estabelece o 

artigo 196, da Constituição Federal: "A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação". Por sua vez, dispõe o artigo 199, também do Texto Magno: 

"A assistência à saúde é livre à iniciativa privada". Da norma 

supratranscrita, emerge cristalino que, à iniciativa privada é facultado 

ingressar na atividade voltada à assistência à saúde. Se assim o faz, 

deve bem assumir o seu papel, equiparando-se ao Estado na 

responsabilidade pela sua prestação, em conformidade, aliás, com os 

princípios constitucionais de justiça social e da relevância dos serviços de 

saúde. Não se pode admitir, portanto, que a instituição privada feche os 

olhos em relação às balizas constitucionais que envolvem o tema, pois se 

é certo que o contrato faz lei entre as partes, também é certo que a 

Constituição da República é a maior das leis do nosso país. É cediço, 

ainda, que com a entrada em vigor da Constituição Federal em 1988 e, 

posteriormente, do Código de Defesa do Consumidor, o dogma da 

autonomia da vontade perdeu força para se adequar à nova realidade da 

função social do contrato. “Segundo a nova visão do direito, o contrato 

não pode mais ser considerado somente como um campo livre e exclusivo 

para a vontade criadora dos indivíduos. Hoje a função social do contrato, 

como instrumento basilar para o movimento das riquezas e para a 

realização dos legítimos interesses dos indivíduos, exige que o contrato 

siga um regramento legal rigoroso. A nova teoria contratual fornecerá o 

embasamento teórico para a edição de normas cogentes, que traçarão o 

novo conceito e os novos limites da autonomia da vontade, com o fim de 

assegurar que o contato cumpra a sua função social.” (in Contatos no 

Código de Defesa do Consumidor – pag. 118 – 3ª Edição – Editora Revista 

dos Tribunais). Desta forma, não é no contrato de adesão elaborado 

unilateralmente pelos planos de saúde, fugindo completamente ao objetivo 

que deve ter o homem comum, que é estar assegurado para futuras 

adversidades, que se vai dar a força de dogma ao princípio da autonomia 

da vontade, como se fazia antes do advento do CDC. Por este ângulo, não 

pode uma operadora de plano de saúde ou seguradora, na qualidade de 

prestadora de serviços, recusar-se a autorizar tratamento que, ameace a 

vida de um paciente, com base em ausência de implementação do período 

de carência contratual ou de cobertura dos custos necessários para 

realização de determinado exame ou procedimento cirúrgico. Aduz a Lei 

nº. 9.656/1998, a qual trata dos planos de saúde e seguros privados de 

assistência à saúde, que: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do 

atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que 

implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 

paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de 

urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional; Assim, considerando a teoria 

geral dos contratos que ensina em um dos seus principais nortes que o 

contrato faz força entre as partes, somente poderá ser afastada uma de 

suas cláusulas em situações específicas e extraordinárias, como em caso 

de urgência e emergência que, ao que indica na hipótese, não ser o caso. 

Da análise dos autos, verifica-se que a negativa do plano se deu por 

razões contratuais, estipuladas e previstas no contrato entabulado entre 

as partes. Assim, para compelir o plano a cobrir qualquer tratamento que 
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não esteja previsto como coberto, necessária a nítida e inequívoca 

situação de urgência e emergência, que nos autos, não restou 

comprovada, ônus que competia à parte autora (artigo 373, I do Código de 

Processo Civil). Nesse sentido, trago da jurisprudência: “APELAÇÕES 

CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. 

TRATAMENTO OBESIDADE MÓRBIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA 

DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. QUADRO DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA 

NÃO CONFIGURADO. Não pode uma operadora de plano de saúde ou 

seguradora, na qualidade de prestadora de serviços de saúde, 

recusar-se a autorizar tratamento que ameace a vida de um paciente, com 

base em ausência de implementação do período de carência contratual ou 

de cobertura dos custos necessários para realização de determinado 

exame ou procedimento cirúrgico. Contudo, conforme atestado médico 

colacionado aos autos, às fls. 29, a autora não apresentava patologias 

cardiovasculares, isquemia ou arritmia, bem como não foi detectado, em 

seus exames laboratoriais, qualquer achado de gravidade. Com efeito, não 

se desincumbiu a autora de demonstrar, nos autos, o caráter de urgência 

ou emergência capaz de obrigar a ré a cobrir os custos do referido 

procedimento cirúrgico, antes mesmo do prazo de carência contratado. 

Destarte, não há falar em abusividade da negativa do plano de saúde em 

cobrir as despesas pretendidas, vez que prescindível à garantia da 

sobrevivência da segurada. Apelação da autora improvida e apelação do 

réu prov ida.  (C lasse:  Apelação,Número do Processo : 

0553576-42.2014.8.05.0001, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 17/03/2016) (TJ-BA - APL: 

05535764220148050001, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2016). Destaquei. “APELAÇÃO. 

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA. 

DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. CARÊNCIA. DANO MORAL ADVINDO DE MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70070109772, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, 

Julgado em 25/08/2016). (TJ-RS - AC: 70070109772 RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 25/08/2016, Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2016). Destaquei. 

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, com resolução do mérito. REVOGO a tutela anteriormente 

deferida. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), já se fazendo observar a regra do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código 

de Processo Civil. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002597-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DE ANDRADE MORALES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HOSPITAL SANTA MARCELINA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ELIZA YUKIE INAKAKE OAB - SP91315-O (ADVOGADO(A))

NAIARA EDUARDA BRITO SALA OAB - MT19200-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo ambas as partes, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para apresentar contrarrazões aos recursos de apelação 

interpostos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004624-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E PROFISS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRO CHAVES TORRES OAB - MT13487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão de ID. 25559811, ante a efetivação da penhora no 

rosto dos autos nº 110735, em trâmite na 1ª Vara Especializada de 

Infância e Juventude de Cuiabá/MT (ID. 29079636), procedo à INTIMAÇÃO 

da parte requerida para ciência, podendo requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004624-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E PROFISS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRO CHAVES TORRES OAB - MT13487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão de ID. 25559811, ante a efetivação da penhora no 

rosto dos autos nº 110735 e 90004, em trâmite na 1ª Vara Especializada 

de Infância e Juventude de Cuiabá/MT (ID. 29079636 e 29080174, 

respectivamente), procedo à INTIMAÇÃO da parte requerida para ciência, 

podendo requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037340-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA BETH PEREIRA DE LOIOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006372-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. S. P. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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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: 1006811-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSME JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MARAZUL VEICULOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL QUEVEDO ROSAS DE AVILA OAB - SP249747 (ADVOGADO(A))

DANIELE DE JESUS SILVA BRANCO OAB - SP0268894A 

(ADVOGADO(A))

ALEX ALMEIDA MAIA OAB - SP223907 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

COSME WESLLEY VAZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo: 1006811-86.2019.8.11.0041. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019107-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - 004.110.331-90 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

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: 1001496-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELITO CARMO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

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: 0002142-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

JOSEFA DE JESUS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO MARCOS PEREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

JUCIMARA PEREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

LAURA FARIAS DA CRUZ (AUTOR(A))

YASMIN PEREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT17370-O (ADVOGADO(A))

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO OAB - MT16120-O 

(ADVOGADO(A))

STEPHANNI FERREIRA SILVA OAB - MT17617-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0002142-12.2016 Vistos. Proceda-se a associação com o processo 

n.º 0029454-60.2016. Diante da concordância do requerido, com a 

habilitação dos herdeiros do segurado (id. 25951844), defiro o pedido de 

id. 25951848, proceda-se a inclusão no polo ativo de João Marcos Pereira 

da Cruz, Jucimara Pereira da Cruz, Bruno Oliveira da Cruz, Yasmim Pereira 

da Cruz e Laura Farias da Cruz. Intimem-se os autores Bruno Oliveira e 

Laura Farias para regularizarem a representação processual, 

representação processual nos termos dos art. 70 e 76 do NCPC, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção com relação aos mesmos (art. 76, 

§1º I do NCPC). No mais, intimem-se os autores para se manifestarem 
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sobre a contestação de id. 25951480/Pág. 2/25951483, no prazo de 15 

(quinze) dias. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031804-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1031804-67.2017 Vistos. Intime-se a parte autora para se manifestar 

sobre os documentos novo apresentados pela requerida através dos ids. 

24558842/24558843, 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: 1040530-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA (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

 

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: 0029454-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DE JESUS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT17370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA FARTO ROTTA OAB - SP190494-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA OAB - GO24549-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMER COELHO DE FREITAS OAB - GO33001-O (ADVOGADO(A))

DANIELE DE FARIA RIBEIRO OAB - GO36528-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0029454-60.2016 Proceda-se a associação do presente com a ação 

0002142-12.2016 Verifica-se pela certidão de óbito de id. 25884130, pág. 

3, que o segurado deixou herdeiros, assim intime-se a autora para 

adequar o seu pedido à sua cota parte ou incluir no polo ativo todos os 

herdeiros de Jucelino Bispo da Cruz, com a devida representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1021934-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CONCEICAO VIEIRA DE SOUZA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO OAB - DF39684-O (ADVOGADO(A))

CARLA FAHIMA NARCAY MILAS OAB - MT241150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA APARECIDA DA CRUZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

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: 1037073-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON PETTERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

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: 1033085-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARQUES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDSON GOMES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-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 DESPACHO Processo: 1033085-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANA MARQUES DE SIQUEIRA REU: GEANDSON GOMES DA SILVA 

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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016340-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA NETO & CIA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1016340-66.2018 Visto. Antes de analisar o pedido de id. 14788976, 

intime-se o embargante para apresentar matrícula atualizada do imóvel que 

oferece para garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se, 

ainda, o embargado para se manifestar sobre o pedido de id. 1488976, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005792-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1005792-11.2020 Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser 

apresentado em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, 

na mesma oportunidade apresentar as faturas de forma detalhada dos 

meses de agosto a novembro de 2019, bem como dos meses janeiro e 

fevereiro de 2020, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022601-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE DURANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356-O (ADVOGADO(A))

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT7035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias. (Raul Santos 

Nascimento - Técnico Judiciário - Assinatura por ordem do(a) MM(ª) 

Juiz(a) de Direito).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0034093-97.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR APARECIDO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES OAB - MT20584-O 

(ADVOGADO(A))

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUIOMAR ALVES MARTINS OAB - MT12316-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da determinação judicial retro, procedo a INTIMAÇÃO da parte 

autora e da requerida INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME para 

comparecerem a audiência de conciliação redesignada para o dia 

14/04/2020, às 13:30 horas, que será realizada na sala de audiência desta 

vara.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032388-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. M. D. S. (AUTOR(A))

ANACLEIDE DE MORAIS 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:

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

 

Vistos. Designo o dia 21/10/2019, às 12h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

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

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

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

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

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

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

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0024446-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BRAGA DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))
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CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, querendo, se manifestarem acerca do laudo pericial 

encartado aos autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034995-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034995-52.2019.8.11.0041. 

EMBARGANTE: FABIANO REZENDE EMBARGADO: RUTH HERCIA DA 

SILVA DUTRA Visto. Recebo os embargos para discussão, sem o efeito 

suspensivo (art. 919, §1º do CPC). Intime-se o embargado, por seu 

advogado, para, querendo, apre-sentar impugnação, no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005652-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE DORILEO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F B BRASIL SERVICOS LTDA ME (REU)

FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA OAB - PR26713-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte requerida/embargada para, querendo, no 

prazo de 5 dias, apresentar manifestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 909686 Nr: 36611-55.2014.811.0041

 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: HÉLIO DOS REIS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA, 

CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI, TARCISIO LUIS DAVANTEL 

MARCHIORE, CAMILA ZANOTTO SURIAN MARCHIORE, CAROLINA VIEIRA 

CURVO MARCHIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:OAB/MT 12.737

 Visto.

Converto o julgamento em diligência para analisar a existência de conexão 

com a ação de código 907014, conforme alegado à fl. 285.

Verifica-se que a ação envolve a mesma causa de pedir e pedido comum, 

qual seja, a nulidade das hipotecas a margem das matriculas dos imóveis, 

e a decisão a ser lançada em uma consequentemente atingirá a outra, 

assim, devem-se reunir os processos para evitar decisões conflitantes ou 

contraditórias (art. 55, § 1º e 3º, NCPC).

Segundo o art. 59 do Novo Código de Processo Civil, o qual tem aplicação 

imediata, “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo”, e no caso vertente, através de consulta pelo Sistema Apolo, 

verifica-se que a Ação Declaratória de Nulidade Ato Jurídico c.c. 

Adjudicação Compulsória c.c. Tutela Antecipada e Indenização por Danos 

Morais código 907014, foi distribuída em primeiro lugar, ou seja, em 

31.07.2014, enquanto que estes autos em 13.08.2014, assim, o juízo da 3ª 

Vara Cível da Capital é competente para apreciar e julgar os feitos 

conexos.

Desse modo, determino a remessa do processo para a 3ª Vara Cível da 

Capital da comarca de Cuiabá/MT, para ser apensado à ação de cód. 

907014 que ali tramita.

Cumpra-se a ordem acima, com as baixas e anotações necessárias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1043617-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALAIR CHAVES MANRIQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LYZIA MANRIQUE CHAVES OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

SAMUEL PREVIDOR JUNIOR (CONFINANTES)

KEITH CONZEN CHAGAS (CONFINANTES)

LIZETE DOS SANTOS RIBEIRO (CONFINANTES)

CELIO JOSE BOAVENTURA (CONFINANTES)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

PROCESSO n. 1043617-23.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 100.000,00 

ESPÉCIE: USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: MARIA ALAIR CHAVES 

MANRIQUE Endereço: AVENIDA A, 17, JARDIM MOSSORÓ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78090-850 POLO PASSIVO: Nome: ANA LYZIA MANRIQUE CHAVES 

OLIVEIRA Endereço: Rodovia Boiadeira, S/N, Chacara, Curaitava, 

TUNEIRAS DO OESTE - PR - CEP: 87450-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DOS REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E 

EVENTUAIS INTERESSADOS, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, 

dos termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO 

CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por MARIA ALAIR CHAVES 

MANRIQUE em face de ANA LYZIA MANRIQUE CHAVES OLIVEIRA, 

distribuída em 01/10/2019. Narra a requerente que ela e seu falecido 

marido são legítimos possuidores dos imóveis descritos abaixo, estando 

ocupando os imóveis desde 24 de março de 1993. Narra que a requerida é 

filha adotiva da requerente, que abandonou a residência indo morar em 

outro estado desde os seus 21 anos e que depois de mais de 10 anos 

está tentando reaver os imóveis, tendo em vista que contratou uma 

imobiliária para a venda dos imóveis. Relata que os lotes foram adquiridos 

pelo Sr. Célio Jóse Boaventura (padrasto da requerida) em conjunto com a 

requerente, porém, na época em questão (2008) o Sr. Célio encontrava-se 

em processo de divórcio com sua ex-mulher Srª Elisabeth Arruda 

Boaventura, tendo, nesse sentido, incluído o nome de sua enteada (filha 

da requerente). Por fim, a autora requer seja deferido o pedido de Tutela 

Antecipada para determinar a averbação da presente ação nas matrículas 

dos imoveis usucapiendos e a procedência da ação declarando a 

propriedade da autora sobre os imóveis por usucapião. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL DO USUCAPIENDO: Imovéis situados na R. A, Qd. 01, lote 15, 

bairro Jd. Mossoro, municipio de Cuiabá/MT, CEP nº 78.090-650, (o qual 

encontra-se matriculado sob nº 40.426, livro 02, fl.1, originaria do 2º 

Cartorio Notarial do Distrito de Cuiabá/MT) e R. A, Qd. 01, lote 17, bairro Jd. 

Mossoro, municipio de Cuiabá/MT, CEP nº 78.090-650 conforme consta na 

(matricula sob o nº 40.423, livro 02, fl.1, originaria do 2º Cartorio Notarial 

do Distrito de Cuiabá/MT). DECISÃO: Visto. Maria Alair Chaves Manrique 

ajuizou Ação de Usucapião com Pedido de Tutela de Urgência em 

desfavor de Ana Lyzia Manrique Chaves Oliveira, alegando que a autora e 

seu falecido esposo (Célio José Boaventura) adquiriram os imóveis 

localizados na Rua A, quadra 01, lotes 15 e 17, bairro Jd. Mossoro, nesta 
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Capital, matriculados sob os números 40.426 e 40.423, respectivamente, 

ambos originários do 2º Cartório Notarial desta Capital; que em 2008 o Sr. 

Célio encontrava-se em processo de divórcio com sua ex-mulher Srª 

Elisabeth Arruda Boaventura, e temendo prejuízo, solicitou os registros 

dos bens em nome de sua enteada, ora ré, e filha adotiva da autora. Narra 

que a requerida está tentando a retomada do bem, inclusive o colocou a 

venda por intermédio de uma imobiliária, e para resguardar o direito 

alegado, requer a autora a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada a averbação acerca da existência da presente ação nas 

margens das citadas matrículas. 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 que realmente 

foi firmado o Termo de Transferência de Propriedade em 1992 entre Célio 

José Boaventura (o qual era casado com a autora, Id. 24483526) e 

Alfredo Fitl (antigo proprietário), colacionado no arquivo de Id. 24484016, 

onde constam os bens descritos pela autora, e alguns documentos 

anexados, como conta de energia, etc., atestam que a autora e seu 

falecido cônjuge detinham a posse dos mesmos desde então (Id. 

24483540 e 24483999). Ademais, a averbação na matrícula do imóvel, 

atestando a existência da presente demanda não causará qualquer 

prejuízo a parte ré, podendo ainda resguardar o direito da parte autora, 

bem como dar conhecimento a terceiros, evitando também possível perigo 

de dano. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da 

jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua 

vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano 

nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do 

direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 

prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, 

não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta 

o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

medida pleiteada, para determinar as averbações nas margens das 

matrículas de números 40.426 e 40.423, registradas no Cartório do 5º 

Ofício desta Capital, acerca da existência da presente ação. Assim, 

expeça-se ofício ao respectivo cartório para cumprimento dessa decisão. 

Instrua-o com cópia do documento de Id. 24483518. Designo o dia 

17/02/2020, às 10 horas para audiência de conciliação, que será realizada 

na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Indefiro a citação da ré por edital, 

tendo em vista que não restou demonstrado o esgotamento dos meios 

para a localização da mesma, ademais, observa-se que há informação de 

seu CPF, e considerando que a parte autora pode obter auxílio do juízo 

(art. 319, §1º, NCPC), proceda-se a consulta junto ao sistema Infojud 

acerca do endereço da requerida, cuja informação segue anexo a esta 

decisão. Realizada a consulta e sendo constatado endereço, 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). Citem-se os confinantes pessoalmente (246, § 3º, NCPC). 

Cite-se por edital, com o prazo de 20 dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos (art. 259, I e III, NCPC). Publique-se o edital na 

rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Cientifique-se para 

que manifeste eventual interesse na causa a União, o Estado e o 

Município, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Intime-se o Ministério Público. 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 NCPC. Defiro o prazo de quinze 

dias para a parte autora apresentar o memorial descritivo, planta de 

localização do imóvel e qualificação dos confinantes, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 1º de outubro de 2019. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

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

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MICHELLE FERNANDA SANTOS DE 

ALMEIDA, digitei. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007594-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA DE LIMA 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (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: 1007594-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARTA CRISTINA DE LIMA 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 

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: 1008830-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA JORDANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008830-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRESSA JORDANA DOS SANTOS 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 

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
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013976-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO RODRIGUES MAXIMINO 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 

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
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Visto. Procedam-se as correções dos cadastros das partes no PJE, vez 

que devem constar autor e réu e não administrador judicial. Quanto ao 

pedido de reconsideração de ambas as partes, mantenho a decisão de Id. 

27698211 por seu próprio fundamento. Consequentemente, intime-se a 

parte ré para efetuar seu integral cumprimento, vez que foi suspensa a 

posse de quaisquer candidatos. Acolho em parte o parecer ministerial (Id. 

28705716), assim oficie-se ao Comandante Geral da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso, para, no prazo de 72 horas, designar um oficial 

da Polícia Militar que seja associado, para assumir transitoriamente a 

presidência da ABSMT/MT. Tal medida de poder de cautela se mostra 

necessária, já que a associação não pode ficar sem um representante no 

período em que se discute a legalidade/validade ou não da eleição 

realizada. Considerando a especialidade e urgência do caso, deixo de 

designar audiência preliminar de conciliação, e convém registrar que tal 

ato não irá causar prejuízo, vez que as partes podem transigir a qualquer 

momento. Cite-se a parte Ré para contestar, alertando-a de que o prazo é 

de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008240-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DENIZE FABIANE BOAVENTURA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS 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 
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(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 

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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014506-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ HENRIQUE BELTRAN ARAUJO 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 

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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1036957-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR SERRANO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT18373/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 DESPACHO Processo: 1036957-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME REU: CESAR 

SERRANO DE SOUZA Vistos. Verifica-se que a parte ré, devidamente 

citada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar defesa, conforme 

certificado ID 18347523, pelo que decreto a sua revelia, nos termos do art. 

344 do CPC. 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0010115-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DUARTE VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L E L SERVICOS DE COBRANCA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0010115-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KARLA DUARTE VIEIRA REU: L E L SERVICOS DE COBRANCA LTDA - ME 

Considerando que a embargada e seu advogado não compareceram, 

apesar de intimados da audiência, com base no art. 362, § 2 do CPC, 

dispenso a produção da prova oral requerida pela embargada, passando a 

oitiva apenas das testemunhas da embargante. Homologo a desistência do 

depoimento pessoal do embargado e oitiva da testemunha arrolada. Dou 

por encerrada a instrução. DEFIRO a apresentação das razões finais, no 

prazo comum de 10 (dez) dias. Após, volte-me concluso para sentença. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012476-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO DOMINGOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

RILDO FERREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012476-83.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELINO DOMINGOS RODRIGUES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036448-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHELEIJANE APARECIDA SANTOS 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:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036448-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SHELEIJANE APARECIDA SANTOS ARAUJO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. SHELEIJANE APARECIDA SANTOS 

ARAUJO, 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 08/06/2019, 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, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, e da inépcia da inicial devido invalidade do boletim de 

ocorrência. No mérito alega a ausência de comprovação da cobertura 

para o veiculo envolvido devido a não identificação da placa, 

imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre sobre o 

quantum indenizatório em caso de condenação, improcedência do pedido 

de danos morais, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos ID 28860724. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes 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) 
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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 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. No mérito, a 

parte ré aduz ainda que os dados do veículo automotor não foram 

apresentados, o que impossibilita a comprovação de que este é coberto 

pelo seguro DPVAT, entretanto, sabe-se que não se trata de documento 

fundamental ao feito. Além disso, ainda que houvesse inadimplência com 

relação ao prêmio do seguro obrigatório, a Seguradora possui o dever de 

indenizar o indivíduo, conforme 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: 

“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 08/06/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que SHELEIJANE APARECIDA 

SANTOS ARAUJO apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura facial de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 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 50% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 50% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais). 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 
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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) 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 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), equivalente 

ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020500-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020500-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO PEREIRA DIAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. MARCIO PEREIRA DIAS, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização das 

Despesas Médicas (DAMS) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 13/01/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como a reembolsar o gasto com 

despesas médicas e hospitalares, 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, e a falta de interesse processual em 

razão do pagamento em sede administrativa. No mérito alega a ausência 

de cobertura referente às despesas médicas, improcedência do pedido de 

reembolso por despesas médicas, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, o valor indenizatório referente a despesas médicas e 

suplementares, o valor pago em sede administrativa, responsabilidade pela 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 26578819). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de 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 satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado as 

informações contidas no boletim de atendimento, comprova que o autor foi 

vítima de acidente de trânsito em 13/01/2019. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que MARCIO PEREIRA DIAS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura torácica de leve intensidade 

avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 
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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 da 

estrutura torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Quanto ao pedido de 

ressarcimento das despesas médicas e suplementares, verifica-se que a 

parte autora juntou nota fiscal referente a gastos com serviços 

hospitalares devido à fratura, conforme ID 20071231, condizendo com o 

local da lesão apurado, totalizando a quantia de R$ 378,30 (trezentos e 

setenta e oito reais e trinta centavos). Assim, estando demonstrado que 

as despesas foram efetuadas em decorrência dos danos sofridos em 

acidente de trânsito, a parte autora faz jus ao reembolso pleiteado, no 

valor de R$ 378,30 (trezentos e setenta e oito reais e trinta centavos). 

Todavia, a parte autora alega ter recebido pagamento administrativo no 

valor de R$ 246,94 (duzentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro 

centavos), logo faz jus ao valor remanescente de R$ 131,36 (cento e 

trinta e um reais e trinta e seis reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: Seguro obrigatório DPVAT. 

Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso 

(REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento de R$ 131,36 (cento e 

trinta e um reais e trinta e seis reais), referente à restituição das despesas 

médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

efetivo desembolso, conforme demonstrado 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032714-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA (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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032714-60.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021928-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR BORBA DA SILVA (AUTOR(A))

L. N. B. D. S. (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021928-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): L. 

N. B. D. S., OSMAR BORBA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LEOMAR NASCIMENTO BORBA DA SILVA, menor 

representado por seu genitor OSMAR BORBA DA SILVA, 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 21/04/2019, 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, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, e da inépcia da inicial devido invalidade do boletim de 

ocorrência. No mérito alega a falta de nexo de causalidade devido 

atendimento médico posterior à data do acidente, ausência de 

comprovação da cobertura para o veiculo envolvido devido a não 

identificação da placa, imprescindibilidade de produção da prova pericial, 

discorre sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, 

improcedência do pedido de danos morais, da necessidade de expedição 

de ofício ao hospital, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos ID 28914661. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes 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 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. No mérito, a 

parte ré aduz ainda que os dados do veículo automotor não foram 

apresentados, o que impossibilita a comprovação de que este é coberto 

pelo seguro DPVAT, entretanto, sabe-se que não se trata de documento 

fundamental ao feito. Além disso, ainda que houvesse inadimplência com 

relação ao prêmio do seguro obrigatório, a Seguradora possui o dever de 

indenizar o indivíduo, conforme 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: 

“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) Quanto à alegação pela 

requerida de necessidade de expedição de ofício ao hospital, verifica-se 

que a o ônus da prova incumbe a esta, não vendo este juízo necessidade 

de intervenção. 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 21/04/2019. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que LEOMAR NASCIMENTO BORBA DA SILVA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio 

facial de residual intensidade avaliada em 10%; 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 
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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 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Com relação ao pedido de danos morais, 

é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra os 

casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à 

dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme 

preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em 

tela, sabe-se que a via administrativa possui regulamentação própria 

disposta em lei específica, o que inclui sanções a depender da atuação 

das seguradoras consorciadas, possíveis mediante reclamação na 

ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, 

neste âmbito, embora a parte autora tenha experimentado 

descontentamento com o não aceitamento do pedido administrativo, isso 

por si só não é suficiente à caracterização de dano moral, considerando 

que não se verifica a existência de violação a quaisquer direitos da 

personalidade da requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. 

INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação 

para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária 

DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa 

seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, 

ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da 

seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo 

amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é 

que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que 

não é o caso. 3. Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: 

José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo 

nosso) Assim, considerando que não se fazem presentes os requisitos 

necessários para configuração de dano moral, conforme artigo 186 do 

Código Civil, não há que se falar em danos morais. É o entendimento 

jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO 

MORAL. PROVA. A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC 

pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão 

voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência 

de quaisquer desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, 

não está demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar 

o dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não 

provida. (Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) 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 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao valor 

máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da 

Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo 

percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011529-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA TOMAZ FORLANI (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:

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: 1011529-29.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROSENILDA TOMAZ FORLANI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da 
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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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012713-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEON SILVA PIEDADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012713-20.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDEON SILVA PIEDADE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010063-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DIVINO DE SOUZA (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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010063-97.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIO DIVINO DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da 

concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte 

autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No 

mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011494-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

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: 1011494-69.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JEAN HENRIQUE DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009016-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO CARVALHO 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:

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 SENTENÇA Processo: 1009016-88.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAIMUNDO CARVALHO DE ARAUJO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010356-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES (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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010356-67.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012179-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYEGO DIAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

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 SENTENÇA Processo: 1012179-76.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DYEGO DIAS DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010247-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LEITE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1010247-53.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JEFFERSON LEITE DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005547-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELI VIANA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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 SENTENÇA Processo: 1005547-34.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GREICIELI VIANA DA COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008601-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR ROBERTO DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008601-08.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VITOR ROBERTO DE AMORIM EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008472-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ROBERTO 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))

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 SENTENÇA Processo: 1008472-03.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LINDOMAR ROBERTO DA SILVA 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: 0022794-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM JOSE OLIVEIRA CAIXETA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Willian José Oliveira Caixeta ajuíza a presente Ação de Reparação 
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por Perdas e Danos c/c Indenização por Danos em desfavor de SPE 

Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários S.A e Brookfield 

Incorporações S.A, ambos igualmente qualificados, alegando que firmou 

contrato com a ré para aquisição do apto n. 1705, no residencial Alvorada, 

nesta Capital, sobre o qual havia pago R$ 87.490,42 de parcelas e R$ 

15.432,50 de comissão de corretagem, totalizando R$ 102.922,92, todavia, 

em decorrência de não ter sido entregue na data pactuada, decidiu 

rescindir o contrato. Narra que no distrato a ré se comprometeu a devolver 

R$ 73.572,13, mas o termo foi assinado pelo autor com ressalva, por não 

concordar com a quantia, já que por ter dado causa à rescisão, a ré 

deveria promover a devolução integral do valor pago; que o pagamento da 

referida quantia se deu dois meses após a formalização do término da 

avença, sem qualquer correção do valor pela ré. Assevera o autor que o 

atraso na obra lhe causou inúmeros transtornos e prejuízos, assim, requer 

a procedência da demanda para que seja declarada nula a cláusula 4º do 

distrato, acerca da quitação das obrigações pela ré, bem como a cláusula 

7.3.1.1 do contrato, que prevê o prazo de tolerância de entrega da obra; 

que a ré seja condenada ao pagamento da diferença paga pelo autor de 

R$ 60.239,04, devidamente atualizado, mais multa contratual de 2%; ao 

pagamento dos encargos contratuais sobre todas as parcelas pagas pelo 

autor (juros, correção, multa de 2%); ao pagamento da multa 

compensatória de 0,5% ao mês do valor do imóvel, ou, subsidiariamente 

ao ressarcimento ao autor do valor de R$ 7.560,00 a título de despesa 

com locação; a restituir o dano material do autor com o pagamento da 

comissão de corretagem em R$ 19.406,48, devidamente corrigido e as 

despesas dos honorários contratuais; ao pagamento de indenização por 

dano moral, no valor de R$ 20.000,00, além das verbas de sucumbência. 

A parte ré apresenta contestação (Id. 26813766), arguindo preliminar de 

falta de interesse de agir do autor, em razão da assinatura do distrato; 

impossibilidade de postular indenização, tendo em vista a rescisão 

contratual; impossibilidade jurídica do pedido de cumulação de danos 

emergentes, cláusula penal e multa compensatória; ilegitimidade passiva, 

ao argumento de que não há relação contratual com a ré Brookfield 

Incorporações, mas tão somente com a Brookfield Contorno Leste. No 

mérito, aduz que o pagamento pelo comprador acerca da comissão de 

corretagem não é ilegal; que a rescisão foi requerida pelo autor, sendo 

devidas as retenções previstas no contrato; que houve prorrogação do 

prazo de entrega por motivos alheios a vontade da ré (caso fortuito/força 

maior); legalidade do prazo de tolerância; que não houve a pratica de ato 

ilícito capaz de gerar indenização. Requer o acolhimento das preliminares 

ou a improcedência do pedido autoral. Réplica no arquivo de Id. 26813803, 

onde o autor assevera que a defesa da requerida é intempestiva e rebate 

as demais alegações da ré. Intimadas a especificarem as provas que 

ainda pretendiam produzir (Id. 26813805), ambas se manifestaram pelo 

julgamento antecipado da lide (Id. 26813806 e 26813807). O andamento do 

processo foi suspenso por ordem da decisão proferida no REsp. 

1.614.721/DF (Id. 26813808), e como o citado recurso já foi julgado, dá-se 

retorno à marcha processual. É o relatório. Decido. Diante da falta de 

interesse das partes na produção de outras, consoante os princípios da 

economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Primeiramente, convém registrar que o prazo para contestar é de 15 

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

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), e como neste feito 

a audiência ocorreu em 24/08/216 e a peça foi apresentada pela ré em 

05/09/2016, não há falar em intempestividade da defesa. No que tange ao 

interesse processual, sabe-se que esta é condição da ação que, quando 

não verificada, enseja a carência de ação (artigo 485, VI, do Novo Código 

de Processo Civil). O acesso à justiça é uma garantia constitucional 

prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, vejamos: “Art. 

5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” Neste norte, 

não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar situações 

quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida. Ademais, 

ao Estado é concebido o dever legal de socorrer aqueles que mais 

necessitam de seu amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida 

prestação jurisdicional, vai de encontro à respeitosa Carta Magna. Diante 

do exposto, rejeito tal preliminar. Outra sorte também não acolhe a 

requerida ao alegar impossibilidade jurídica do pedido do requerente, pois 

a pretensão é perfeitamente admissível em nosso ordenamento jurídico, 

não havendo qualquer vedação legal para tanto, ou seja, tal condição da 

ação se refere às causas que possuem como pedido objeto ilícito ou 

defeso em lei, não é prevista como elemento de constituição de direito sob 

o aspecto material (procedência ou não do pedido), mas tão somente sob 

o aspecto legal, pelo que rejeito essa preliminar. No tocante a alegada 

ilegitimidade da ré Brookfield Incorporações, convém registrar que o 

consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual 

existente entre eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode 

indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de 

consumo. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E MATERIAL. DEMANDA PROTEGIDA PELO CDC. TEORIA DA 

APARÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. Correta a decisão monocrática que 

deu provimento ao agravo de instrumento, devendo ser mantida por seus 

próprios fundamentos. - Nas relações de consumo, é possível a indicação 

na inicial, para a formação do polo passivo de um ou de todos os 

envolvidos na pretendida responsabilização objeto da pretensão inicial, 

inclusive com a aplicação da teoria da aparência. - Trata-se do comando 

do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que autoriza o ajuizamento da ação 

em relação a todos ou em relação a cada um dos participantes da cadeia 

de consumo. Agravo Interno Desprovido”. (TJRS, Agravo Nº 

70053797221, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em 06/06/2013). Negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – QUITAÇÃO DE 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SOLIDARIEDADE DE TODOS OS 

PARTÍCIPES NA CADEIA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO 

COMPLEMENTEAR PARA GARANTIA DO DÉBITO – VALIDADE DO 

DOCUMENTO FIRMADO PELA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE 

– SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONSTANTE DO 

CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, INVERTIDO O ÔNUS DA 

PROVA. 1. Os artigos 7º, parágrafo único, 18, 25, §1º, e o art. 34, todos 

do Código de Defesa do Consumidor, consagram a responsabilidade 

solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de 

consumo , na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé 

objetiva. Desta forma, são solidários a empresa que financiou o bem, 

àquela que recebeu transferência do crédito, aquela que contratou o 

seguro e a própria intermediária desta operação. 2. Comprovando o 

consumidor que, quando da assinatura do contrato de financiamento, 

firmou contrato de adesão em relação a contrato de seguro (venda 

casada), para garantia do seu débito em certas situações e nesta 

incluindo o evento morte, não tendo culpa em relação a aspectos 

supervenientes de utilização ou não deste, égide do inciso III, do § 3º, do 

artigo 14, o direito almejado pelo autor está perfeitamente identificado nos 

autos e a questão era de procedência. 3.Reforma-se a sentença para 

julgar procedente a demanda e declarar a inexistência do débito, a 

exclusão do nome da falecida da SERASA e dos demais órgãos similares. 

4. Inverte-se o ônus da sucumbência. Honorários já atribuídos em grau 

máximo, não há o que se falar em majoração, égide dos alcunhados 

‘honorários recursais’. (TJMT, N.U 0008213-64.2015.8.11.0041, Sebastião 

de Moraes Filho, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 

25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018). Negritei. Desse modo, também 

rejeito tal preliminar. Verifica-se dos autos que a parte autora baseia sua 

alegação de que sofreu danos, sob o argumento de que parte ré 

descumpriu o contrato no que tange ao atraso na entrega do imóvel, fato 

que teria lhe acarretado inúmeros prejuízos. Ressalte-se que vige no 

direito civil brasileiro a autonomia de vontade no negócio jurídico, sendo 

que a liberdade de contratar pode ser vista sob o prisma da liberdade 

propriamente dita ou pelo aspecto da escolha da modalidade do contrato. 

Assim, um contrato válido e eficaz deve ser cumprido pelas partes, diante 

do princípio pacta sunt servanda, onde o acordo de vontade faz lei entre 

as partes. Entretanto, com o surgimento do Código de Defesa do 

Consumidor, não há dúvida que a vontade das partes continua essencial à 

formação dos negócios jurídicos, mas, a sua força diminuiu, havendo, 

portanto, a relativização da noção de força obrigatória e intangibilidade do 

conteúdo do contrato (art. 6º, IV e V e art. 51, do CDC). As partes 

firmaram Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de 

Unidade Imobiliária em Construção, sendo pactuado que a conclusão das 

obras aconteceria em 30/06/2015 (Id. 26713718), todavia, a cláusula 

7.3.1.1 contém previsão de prorrogação por 180 dias (Id. 26813727). 
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Discorda a parte autora acerca da prorrogação do prazo de entrega da 

obra por mais seis meses, ao argumento de que tal cláusula é abusiva. 

Aludida cláusula, mais conhecida como cláusula de tolerância, consoante 

entendimento jurisprudencial, é válida, em razão da dificuldade em definir 

quando exatamente a obra ficará pronta devido a motivos alheios à 

vontade do construtor, principalmente diante da complexidade quando se 

trata de um empreendimento de várias unidades autônomas. Em que pese 

a sua unilateralidade, a cláusula contratual que admite prazo de tolerância 

para a entrega do imóvel não é desautorizada por nenhuma disposição 

legal e, por isso, não pode ser considerada inválida. Não basta a 

submissão do contrato às regras consumeristas para que qualquer 

cláusula limitativa seja tida como nula ou abusiva, além disso, observa-se 

que, ao adquirir o imóvel, os autores estavam cientes da disposição 

atinente a eventual atraso, tratando-se, ainda, de prática usual, que não 

padece de qualquer vício. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO 

ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – INADIMPLÊNCIA 

DA CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

APLICABILIDADE – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – RISCOS 

DO NEGÓCIO - RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO: INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS ANTE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – 

LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO PROVIDO. [...] A cláusula firmada no contrato estipulando prazo 

de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é 

abusiva, sobretudo quando se trata de empreendimento imobiliário com 

inúmeras unidades autônomas, de modo que essa prorrogação, 

expressamente convencionada, não implica inadimplemento contratual se 

a entrega ocorrer dentro desse período. [...]”. (TJMT, Ap 160001/2015, 

Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 

23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016). Negritei e grifei “CIVIL. 

PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

CLAUSULA COM PREVISÃO DE MAIS DE UM PRAZO. INTERPRETAÇÃO EM 

FAVOR DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ALIDADE. MORA 

CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. 1. Na existência de 

cláusula contratual que estabelece mais de um prazo para a entrega do 

imóvel, esta deve ser interpretada de maneira mais favorável ao 

consumidor, à luz do artigo 47 do CDC . 2. É válida a cláusula de tolerância 

de 180 dias prevista contratualmente, porquanto a construção civil, 

comumente, se depara com imprevistos referentes à mão de obra, 

fornecimento de materiais, dentre outros, razão pela qual não se vislumbra 

abusividade na referida cláusula de prorrogação quanto ao prazo de 

entrega da obra. [...]”. (TJDF, APC 20130710098369 DF 

0009496-12.2013.8.07.0007, 5ª Turma Cível, Relator SANDOVAL 

OLIVEIRA, DJE : 19/03/2015). Negritei e grifei Por isso, não há como 

declarar nula a cláusula 7.3.1.1 do contrato que prevê o prazo de 

tolerância. Desta forma, será considerada a data de dezembro/2015 para 

termo final da entrega da obra, incluso os 180 (cento e oitenta) dias de 

prorrogação legal, e a partir desta data todo o ônus do descumprimento 

contratual, sendo a responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso 

prestado, e também pelos danos causados, conforme dispõe o art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Vê-se que a ré encaminhou 

comunicado ao autor, informando que o habite-se seria expedido apenas 

em janeiro/2016 (Id. 26813735), o que desmotivou o autor em manter a 

avença, e, ao que parece, o habite-se só foi expedido 10/06/2016 (Id. 

26813736). Não há falar em ocorrência de caso fortuito ou força maior, 

diante do risco inerente à atividade exercida pela construtora, não 

podendo sob esta alegação exime-se da responsabilidade na demora na 

entrega de imóvel, pois todos estes fatores são previsíveis. Assim, 

considerando a boa-fé e a função social do contrato, ao deixar de atender 

as expectativas do consumidor de agir com lealdade e respeito, a ré viola 

o direito básico do mesmo, devendo haver a restituição de todos os 

valores pagos pelo autor, sendo considerada abusiva qualquer cláusula 

em disposição em contrário, em conformidade também com o disposto no 

artigo 475 do Código Civil: Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento 

pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o 

cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e 

danos. Nesse sentido: “APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA EM 

PARTE – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – NÃO CONCLUSÃO - CULPA 

DA VENDEDORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA, 

INCLUSIVE DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – DANO MORAL 

CONFIGURADO – REDUÇÃO DO MONTANTE – NÃO CABIMENTO – 

LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – PEDIDO INDEFERIDO – 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Havendo rescisão do contrato de compra e venda de 

imóvel não concluído por culpa da vendedora, deve ocorrer a imediata 

devolução do valor pago pelo comprador, inclusive da comissão de 

corretagem. A demora injustificada ou a não entrega da obra adquirida na 

planta é ato ilícito passível de indenização. Os lucros cessantes não se 

presumem e nem podem ser imaginários. Consistem nos ganhos reais e 

efetivos frustrados por ato ou fato alheio.”(TJMT, Apelação Cível 

0039271-90.2012.8.11.0041, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 

01/10/2018) Negritei. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA 

COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. EXPRESSO 

CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. INVALIDADE. ATRASO NA ENTREGA 

DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

DEVOLUÇÃO DEVIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS 

EQUITATIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. [...] Se o negócio jurídico foi 

desfeito por culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel no 

prazo acordado, ultrapassando inclusive o prazo de tolerância estipulado 

no contrato, esta está obrigada a restituir à promitente compradora todos 

os valores pagos, sem retenções, em razão da rescisão motivada do 

contrato firmado, retornando as partes ao status quo ante. [...] Recurso 

conhec ido  e  p rov ido . ”  (TJDFT ,  Acó rdão  n . 1 1 6 5 0 1 8 , 

07155699820188070001, Relator: Ana Cantarino, 8ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019) Negritei. “CIVIL. 

CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. 

INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. CULPA 

EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA Nº 543. STJ. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. CABIMENTO. [...] Inviável a retenção de parte dos valores 

pagos pelos consumidores, quando o motivo para a rescisão contratual se 

deu por culpa exclusiva da construtora, ao não entregar o imóvel na data 

aprazada. Inteligência da súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça. 

[...] Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT, Acórdão n.1163399, 

20160110445537APC, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: 

244/249) Negritei. Confira-se também a súmula 543 do STJ: “Na hipótese 

de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento”. Por isso, não agiu com o devido acerto a requerida em 

devolver parcialmente o valor pago pelo autor, consequentemente é 

abusiva a cláusula 4º do distrato, razão pela qual será imposta tal 

condenação. No mais, verifica-se que no contrato firmado ficou 

estabelecida a cláusula 7.3.1.2 (Id. 26813727), que assim dispõe: “7.1.1. 

Fica expressamente convencionando que, ressalvada a ocorrência de 

força maior, se o atraso na entrega da Unidade Autônoma, nas condições 

definidas no item 7.3.1, exceder o prazo estabelecido no item anterior, por 

razoes imputáveis à VENDEDORA, ela pagará ao ADQUIRENTE a 

indenização mensal (ou fração, calculado pro rata dies), no valor 

correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, reajustado, 

desde que o ADQUIRENTE esteja adimplente com todas as obrigações 

assumidas no presente instrumento.” (Negrito do original). Assim houve a 

fixação de cláusula penal imposta a parte ré em caso de inadimplência de 

suas obrigações, visando ressarcir os prejuízos experimentados pela 

parte autora, portanto, será aplicada apenas no mês de janeiro/2016, já 

que o distrato foi formalizado em fevereiro/2016. Por outro lado, não tem 

como atender ao pedido do autor de condenação da parte ré ao 

pagamento de multa moratória (2%), já que, diante da condenação imposta 

acima, mostra-se bis in idem, até porque decorrente do mesmo fato 

gerador. No tocante ao dano moral, diante do descumprimento do contrato 

de forma injustificável, ele está caracterizado, vez que afetou diretamente 

a vida da parte autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que 

devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou 
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aborrecimento cotidiano. Senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - 

TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL E 

LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - QUANTUM ADEQUADO - 

CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO 

ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VINCULAÇÃO 

AO HABITE-SE - DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL CUMULÁVEL 

COM LUCROS CESSANTES - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA - EXCEÇÃO 

DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento 

do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo 

de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de 

entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao 

promitente comprador. O excessivo atraso na entrega de imóvel 

comercializado na planta configura ato ilícito, e gera dano moral e lucros 

cessantes presumidos, o que dispensa a produção de prova. Se o valor 

fixado para a reparação é adequado, limitando-se a compensar os 

transtornos extrapatrimoniais sem causar enriquecimento ilícito, não 

comporta redução (princípios da moderação e da razoabilidade). Havendo 

previsão expressa de prazo de tolerância de 180 dias para a entrega de 

apartamento em construção, a multa contratual é devida desde quando 

ultrapassado esse limite, e pode ser cumulada com lucros cessantes, em 

virtude da natureza moratória dessa cláusula penal. A vinculação da multa 

de mora à data de expedição do habite-se é inviável, pois a obtenção 

desse documento nem sempre coincide com a disponibilização física do 

bem ao promitente comprador, além do quê implicaria em transferência da 

responsabilidade da construtora a terceiro. A exceção do contrato não 

cumprido (art. 476 do Código Civil) não se aplica como justificativa para 

obstar a entrega das chaves se na promessa de compra e venda há 

previsão de quitação do saldo devedor por financiamento habitacional, o 

qual evidentemente depende do cumprimento das obrigações da 

incorporadora.” (TJMT - Ap 59396/2016, Des. Rubens De Oliveira Santos 

Filho, Sexta Câmara Cível, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

17/06/2016) Negritei e grifei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO DA 

CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO: 

TERMO DE QUITAÇÃO – COAÇÃO – NULIDADE – CLÁUSULA PENAL SEM 

CARÁTER COMPENSATÓRIO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM 

DEMAIS INDENIZAÇÕES – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E BIS IN IDEM – 

INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – POSSIBILIDADE - 

COMISSÃO DE CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL 

EXPRESSA DA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO 

– RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – FATO DO PRÍNCIPE COMO 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INAPLICABILIDADE - DANO 

MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Considerando-se que o interesse processual se alicerça no binômio 

necessidade/adequação, em que a necessidade se traduz na 

indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, (por meio do processo) 

para obter a satisfação de um interesse, e a adequação mostra-se 

configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a adequada 

para sanar o problema apresentado, conclui-se que a parte autora possui 

interesse de agir. Consta dos autos documentos que indicam, com clareza 

solar, a intenção das apelantes em coagir o apelado em assinar termo de 

renúncia de direitos para que lhe fosse entregue as chaves do imóvel, 

pois, cientes de que estavam em mora decorrente do atraso. Sob o prisma 

dos princípios que regem o equilíbrio contratual, a cláusula contratual que 

estipula penalidade de forma exclusiva ao consumidor adquirente do bem 

é, sem sombra de dúvida, abusiva, na dicção do art. 51, incisos IV e XII, do 

CDC. Prevendo o contrato a incidência de multa moratória para o caso de 

descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa 

deverá incidir, em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o 

inadimplemento. Pela aplicação do Princípio da Equidade entre as partes, 

não há que se falar em bis in idem ou enriquecimento ilícito. O STJ, já 

pacificou o entendimento de que, para casos específicos de compromisso 

de compra e venda de imóvel na planta, a presunção da existência de 

lucros cessantes decorre da impossibilidade de uso e locação de imóvel, 

em razão do atraso na sua entrega, circunstância essa que denotaria 

presunção relativa do prejuízo do promitente-comprador. Se o serviço de 

corretagem foi contratado pela Construtora, a qual se beneficiou do 

serviço de intermediação, não pode repassar o ônus ao consumidor 

devido à ausência de previsão contratual e de informações claras sobre 

as despesas e sobre a responsabilidade, deste último, pelo pagamento. 

Para o reconhecimento de devolução em dobro de quantia indevidamente 

cobrada a título de comissão de corretagem, é necessária a prova de 

má-fé da construtora. Sem demonstração da existência de atuação estatal 

imprevisível, posterior ao contrato, apta a atingir, diretamente a relação 

contratual, não cabe invocar o fato do príncipe. A frustração e o 

adiamento de relevante projeto de vida (casa própria), afora os danos 

suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do 

consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do 

cotidiano, mas efetivo abalo suscetível de indenização.” (TJMT, Ap 

5102/2016, Des. Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, 

Julgado Em 13/04/2016, Publicado No Dje 18/04/2016) Negritei e grifei Este 

fato, por si só, já autoriza o direito da autora a indenização por danos 

morais, já que teve violado seu direito, com relação ao ato ilícito praticado 

pelas rés. A fixação do valor para os danos morais serve apenas para 

desestimular a prática de atos semelhantes e equilíbrio entre a 

compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão 

pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. No caso em tela, deve-se levar em consideração como 

ocorreram os fatos, condições das partes e a extensão do dano, de molde 

a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nessa 

esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, bem 

como analisando os critérios elencados, tem-se por razoável e 

proporcional a fixação do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). No 

mais, o STJ firmou o entendimento da validade da cobrança da comissão 

de corretagem do consumidor, a qual está condicionada à prestação de 

informação clara e transparente a seu respeito, confira-se: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM 

ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA 

DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER 

DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA 

(SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao 

promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem 

nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em 

regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o 

preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da 

comissão de corretagem. [...] - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (STJ, Resp. REsp 1599511 - Relator: Ministro Paulo De Tarso 

Sanseverino – data de julgamento 24/08/2016). Negritei. Pois bem. 

Verifica-se que o autor efetuou o pagamento da comissão de corretagem 

diretamente aos corretores, ou seja, terceiros, tendo plena ciência de que 

tal verba era a eles destinada (Id. 26813737 e 26813738), assim, descabe 

o pedido de restituição. No tocante ao pedido do autor de condenação da 

ré ao pagamento dos honorários advocatícios contratuals, o STJ entende 

que a contratação do advogado está inserida no exercício regular do 

contraditório e da ampla defesa da parte, e não constitui ilícito passível de 

condenação, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE 

INCLUSÃO NAS PERDAS E DANOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. A jurisprudencial deste Tribunal Superior, por sua Corte 

Especial, assentou o entendimento de que "cabe ao perdedor da ação 

arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência 

da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código 

de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos 

firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias 

particulares totalmente alheias à vontade do condenado" (EREsp 

1.507.864/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 11/5/2016). 2. 

Agravo interno improvido”. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 886.010/SP, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

18/03/2019, DJe 22/03/2019). Negritei. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 

SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação 

dessa Corte Superior entende que os custos provenientes da contratação 
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de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito 

capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista 

estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. 2. 

Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt na PET no AREsp 834.691/DF, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 07/02/2019, DJe 13/02/2019). Negritei. Diante do exposto, e por tudo 

que dos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para declarar abusiva/nula a cláusula 4º do distrato, 

consequentemente: 1) Condenar a parte ré a devolver o valor de R$ 

87.490,42 (oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e 

dois centavos) efetivamente pagos pela autora, devendo ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso e acrescido de 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, do qual deverá ser abatido o 

valor já pago pela requerida de R$ 73.572,14 (Id. 26813735), o qual 

também deverá ser atualizado para a devida compensação. 1) Condenar a 

parte ré ao pagamento de indenização apenas no mês de janeiro/2016, já 

que o distrato foi formalizado em fevereiro/2016, no valor correspondente 

a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, atualizado monetariamente 

pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

2) Condenar a ré a indenizar a parte requerente pelos prejuízos de ordem 

moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde o 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 

1% ao mês, a partir da citação. Considerando a sucumbência recíproca, 

condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, 

§2º c/c art. 86, do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024580-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO COSTA BONAFE (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:

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: 1024580-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANDRO COSTA BONAFE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Pedido de Tutela Antecipada de Urgência promovida por Evandro Costa 

Bonafe em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Decido. Verifica-se que a parte autora distribuiu este feito por 

dependência ao processo nº 1016878-47.2018, contudo, em análise aos 

autos, nota-se que esses não possuem relação alguma, o que inviabiliza o 

prosseguimento desse, tendo em vista que todos os pedidos são 

atrelados ao feito principal. Assim, tem-se que a autora é carecedora da 

ação, pela falta de interesse de agir, visto que não se faz presente a 

necessidade do exercício jurisdicional, bem como pela ilegitimidade ativa, já 

que a ação principal não se refere a este autor, sendo que a extinção do 

feito é medida que se impõe. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE E 

UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA. Nas hipóteses 

em que o provimento jurisdicional deixa de ser necessário, o processo 

deve ser extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse de 

agir.” (TJ-MG – AC: 10450140009843001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, 

Data de Julgamento: 11/07/2017, Data de Publicação: 21/07/2017). Posto 

isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, VI e 

330, III, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Todavia, 

em razão de ser ela beneficiária 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. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

o feito com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação 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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043278-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN PEDRO GAMARRA WADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANA ALVES ATHAIDE OAB - MT11382-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))

 

PJE [] Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

REQUERIDA para, no prazo legal, manifestar sobre o laudo técnico pericial 

juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se indicados

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032088-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SXS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS E LOGISTICA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

BRASIL CIELT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JP REFORMADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA (RECONVINDO)

 

PJE 1032088-07.2019.8.11.0041 Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono estes autos, 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, as 08h, uma vez que a 

demandada não foi até o presente momento citada da emenda/intimada do 

evento aprazado, nos termos da Ordem de Serviço 001/2019 - Gabinete 

da 11 vara cível de Cuiabá – MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022851-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLEBER GUERCHE PERCHES OAB - MT20989-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA OAB - MT0015973A (ADVOGADO(A))

LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO OAB - MT20200/O (ADVOGADO(A))

 

Diante da manifestação do Instituto de Cardiologia do Centro Oeste - 

INCARDIO, impulsiono o feito para proceder a intimação das partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem nos autos, pleiteando o que 

entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019992-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAOUKAB FARAH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO VERDE CALL CENTER LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020061-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER (REU)

 

PJE 1020061-94.2016.8.11.0041 Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono estes autos, 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, as 09h30 , tendo em 

vista atender os requisitos inseridos na Ordem de Serviço 001/2019 

Gabinete da 11 vara cível de Cuiabá – MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003675-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL ALEXSANDER EDUARDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do recurso apresentado pelo Requerido, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para apresentar as 

contrarrazões nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012168-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FIGUEIREDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO MEDICO E BENEFICIENCIA LIRIO DOS VALES LTDA - EPP (REU)

joão bosco nogueira barbosa (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Diante da manifestação da expert nomeado, impulsiono o feito para 

proceder a intimação das partes em litígio para comparecerem a perícia 

designada para a data de 19/03/2020, quinta-feira, as 8:30 horas, a ser 

realizada na Clínica Materna (R. Pres. Artur Bernardes, 132 - Duque de 

Caxias II, Cuiabá - MT, 78043-365). Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009101-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDMAN DA SILVA BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA MARCIA CANDIDA VARANDA OAB - MT22733/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009965-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDSON FREITAS MONTEIRO (AUTOR(A))

VALERIA LOPES MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009060-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE CARLA 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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022471-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))
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PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARIONICE ROSARIA DA CRUZ SANTOS OAB - 667.718.201-06 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1022471-28.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o cumprimento da sentença, e ante as informações 

fornecidas pelo autor, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados disponibilizados. 

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014616-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOARES SANTOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

NEUZA FERNANDES DA SILVA OAB - MT14111/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014616-27.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

respeito do contido no ID – 17856991 requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014177-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE ARAUJO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1014177-16.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019663-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DOS SANTOS LEMES (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1019663-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028558-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA KERISCK (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028558-92.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033411-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY JORGE PEREIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033411-47.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034341-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

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 1034341-65.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020619-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER ARSHILEY IIJIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1020619-32.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022087-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADER FERREIRA DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES OAB - MT0012252A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022087-31.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034671-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOARES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1034671-33.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021217-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANO JUNIO ARRUDA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021217-83.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do laudo pericial, requerendo o que entenderem de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037586-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RODRIGUES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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:1037586-55.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038524-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA RAMOS DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1038524-50.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029143-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO BATISTA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1029143-18.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033603-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FERREIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1033603-48.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025254-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON ALVES CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1025254-56.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000546-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FLAVIO DA SILVA 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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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 1000546-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033786-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BYLLY MAKLLYSTHER APARECIDO RENGEL (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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:1033786-19.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 13475103, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029140-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1029140-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022881-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVANILZA MARIA DE ALMEIDA (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))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 230 de 350



Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1022881-86.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022993-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERASILDO ARAUJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1022993-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000040-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MOREIRA DA COSTA (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:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000040-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011872-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011872-93.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013569-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVONE MARTINS (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1013569-18.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026589-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026589-13.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037728-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SOUZA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1037728-59.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034392-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JANYNE RODRIGUES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1034392-47.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021534-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR EDNEI DE MENDONCA (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:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021534-81.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011102-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA OLIVEIRA PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011102-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013368-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE SCHUWEITZER SPINDOLA ALENCAR (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1013368-26.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006192-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTIN 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006192-93.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026697-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MARQUES BERNARDES 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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026697-42.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003550-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DUARTE SILVA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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 1003550-50.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001161-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MENDES 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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001161-92.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012323-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACKLEY ALMEIDA DO NASCIMENTO (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:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012323-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013243-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LUIZ MEDRADO (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))

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1013243-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031407-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAEL FREIRE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031407-08.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033134-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA INES GOLMINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033134-02.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014459-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIO GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014459-88.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037145-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037145-74.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 
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direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037135-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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:1037135-30.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014743-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1014743-62.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015677-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNEFER BEZERRA FARIA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1015677-20.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019030-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEILA DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1019030-68.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007095-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA VIANA (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:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007095-31.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015542-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA COTRIM E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015542-08.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

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

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023741-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI VIEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1023741-53.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025823-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DO VAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025823-57.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035624-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DIAS PAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035624-94.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025947-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO EVIANE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030170-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARY BENTO NOGUEIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva.. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022807-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004447 Nr: 25299-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ZAMANA SACONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido e determino a realização de penhora on line no valor de R$ 

22.554,28 (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e 

oito centavos) das contas bancárias da parte executada André Zamana 

Saconatto (CPF nº 233.774.338-13) para que se efetive o bloqueio de 

contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do 

crédito exequendo, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar 

que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda 

subsiste indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Com a resposta negativa ou insuficiente, defiro o pedido e determino a 

busca no sistema RENAJUD acerca dos bens existentes em nome da 

parte executada André Zamana Saconatto (CPF nº 233.774.338-13) e, 

sendo localizados, determino a imediata restrição dos mesmos.

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969720 Nr: 9216-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA, TELEVISÃO 

CENTRO AMÉRICA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): G BRASIL LOGISTICA REVERSA LTDA-ME, 

HELTON QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para a manifestação da parte 

executada, devidamente citada às fls. 54.

Defiro parcialmente o pedido e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 55.573,51 (cinquenta e cinco mil quinhentos e setenta e 

três reais e cinquenta e um centavos) das contas bancárias da parte 

executada G. Brasil Logística Reserva Ltda. – ME (CNPJ nº 

97.591.832/0001-31) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, 

tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar 

que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda 

subsiste indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

 Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Indefiro o pedido de bloqueio das contas bancárias da pessoa física, uma 

vez que se trata tão somente de representante da pessoa jurídica e não 

executado nos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960268 Nr: 4935-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEY BISPO ARRUDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSTENTAR ENGENHARIA LTDA, NORTON 

JOSE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE BECK SCOTT - 

OAB:24989

 Vistos, etc.

Diante do interesse manifestado pelo exequente no tocante à adjudicação 

dos bens penhorados, no valor da avaliação, intime-se o executado, nos 

termos do art. 876, § 1º, do Código de Processo Civil, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da adjudicação, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 959459 Nr: 4577-90.2015.811.0041

 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: CAMARGO JUNIOR ADVOCACIA, ANTONIO CAMARGO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVERIO JOSE BONISSON FAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido e determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$ 3.333,57 (três 

mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos) ser 

levantado por Camargo Júnior Advocacia (CNPJ nº 07.357.094/0001-08, 

Caixa Econômica Federal, agência 1546, conta corrente 3045-3).

Com o levantamento dos valores, intime-se a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento dos valores 

remanescentes, requerendo o que entender de direito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001473 Nr: 24053-17.2015.811.0041

 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: LIDIANE VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECELAGEM AVENIDA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO DE 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito do comprovante de depósito acostado às fls. 209, bem como 

especificar os valores destinados para cada conta bancária indicada, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1139735 Nr: 27271-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ESTEVAM VENEGA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:OAB/MT 10.208/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão.

Recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação da capa 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, 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.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128996 Nr: 22590-06.2016.811.0041

 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: JEHOVA JESUS DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO CASTELO DOS SANTOS, FABIOLA 

ABREU LEITE FERRACINI, EDINEI MENDES FERRACINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON PORTELA FERREIRA - 

OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE 

BARROS - OAB:, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - 

OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14.049

 Vistos, etc.

Diante da ausência de tempo hábil para a conclusão dos trabalhos 

periciais, redesigno a audiência de instrução para o dia 24/06/2020, às 
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14:00 horas.

Intimem-se as partes.

Aguarde-se a realização dos trabalhos periciais e da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980793 Nr: 14465-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANETE MARIA CORREA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:OAB/SP 242.289

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Evanete Maria Correa 

Pinto em desfavor de CAB Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços 

Públicos de Água e Esgoto.

Defiro o pedido e determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$ 6.335,91 (seis 

mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos) ser levantado 

por Evanete Maria Correa Pinto (CPF nº 284.342.181-00, Banco Santander, 

agência 3113, conta corrente 01.014611-2) e o valor de R$ 864,54 

(oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) ser 

levantado por Instituição Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 

(CNPJ nº 02.528.193/0001-83, Banco do Brasil, agência 3834-2, conta 

corrente 10.41050-3).

JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984617 Nr: 16112-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO ROBERTO LEMES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DE LIMA 

CERQUIRA - OAB:19025, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, SAULO 

DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 10.208/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Evandro Roberto 

Lemes de Amorim em desfavor de IUNI Educacional S/A.

Defiro o pedido e determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$ 13.092,71 

(treze mil noventa e dois reais e setenta e um centavos) ser levantado por 

Lemir Feguri (CPF nº 182.017.171-04, Banco do Brasil, agência 1216-5, 

conta corrente 10379-9).

JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990184 Nr: 18566-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WILSON VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por José Wilson Vieira em 

desfavor de CAB Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto.

Defiro o pedido e determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$ 15.360,97 

(quinze mil trezentos e sessenta reais e noventa e sete centavos) ser 

levantado por Herlen Cristine Pereira Koch (CPF nº 695.606.251-87, Banco 

Bradesco, agência 6337, conta corrente 123123-5).

JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1020665 Nr: 32253-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORENÇA CAMINHOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393-MT, EDUARDO F. PINHEIRO - OAB:OAB/MT 

15.431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287

 Vistos, etc.

Diante da ausência de tempo hábil para a conclusão dos trabalhos 

periciais, defiro o pedido formulado pela parte requerida, conforme fls. 384 

e redesigno a audiência de instrução para o dia 30/06/2020, às 14:00 

horas.

Intimem-se as partes.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o 

recolhimento dos honorários periciais e, com a comprovação, cumpra-se 

integralmente a decisão às fls. 302.

Aguarde-se a realização dos trabalhos periciais e da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006233 Nr: 26019-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO ANITA MALFATTI, CLAUDIA 

PASQUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação das partes, para no prazo de 5 dias, manifestarem- se sobre a 

petição de fls. 444/452, requerendo o que entenderem de direito.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1040758 Nr: 41956-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENHORINHA SOARES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYPERMARCAS S/A, COSMED INDUSTRIA DE 

COSMETICOS E MEDICAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVELYN DE OLIVEIRA - 

OAB:19.116, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO M. O . DE 
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BARCELLOS - OAB:79.416 - OAB/SP, PAULO EDUARDO MACHADO 

OLIVEIRA DE BARCELLOS - OAB:79416, ROBERTO AGOSTINHO 

ROCHA - OAB:10651/SP

 Vistos, etc.

Intime-se o perito para, prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer quanto aos 

questionamentos apontados.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo de 

05 (cinco) dias, bem como informar o interesse na produção de outras 

provas.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1136279 Nr: 25734-85.2016.811.0041

 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: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR CALÇA, MARIA APARECIDA S. 

SILVA, MARCELO AUGUSTO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437, Dr. Alexandre Gil Lopes - OAB/MT 6.771 - OAB:, 

Marcelo Augusto Borges - OAB:6189

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Condomínio do 

Edifício Residencial Romano em desfavor de Valdecir Calça, Maria 

Aparecida S. Silva e Marcelo Augusto Borges.

Tendo em vista a manifestação das partes, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 24/06/2020 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 957784 Nr: 3911-89.2015.811.0041

 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: VPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEJR, RJR, EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4.671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3.237-B, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913 

O MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Lucas Lopes Sampaio - Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960244 Nr: 4925-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCM, ELOETE CANTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlene Ferreira de Aguiar 

Cesar - OAB:15908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Luisa Canton Markoski 

representada por Eloete Canton em desfavor de UNIMED Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico.

Defiro o pedido e determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$ 5.608,33 (cinco 

mil seiscentos e oito reais e trinta e três centavos) ser levantado por 

Marlene Ferreira de Aguiar César (CPF nº 531.661.831-91, Banco do 

Brasil, agência 2128-8, conta corrente 28.527-7).

JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 964749 Nr: 6833-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de 15 (quinze dias), manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966780 Nr: 7756-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n 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: MARCIA BATISTA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DA SILVA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314, RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - 

OAB:9625/O MT, KATIA VANESSA POLON - OAB:19.663, UNIRONDON/ 

NPJ - NÚCLEO DE PROCEDIMENTO JURIDICO - OAB:, VINICIUS RAMOS 

BARBOSA - OAB:13913 O MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Demais 

Encargos ajuizada por Márcia Batista Siqueira em desfavor de Tereza da 

Silva Chagas.

Tendo em vista a manifestação das partes, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 24/06/2020 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965735 Nr: 7285-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MINETTO, MARIA SUSETE SILVA 

MINETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GOES LOBATO - 

OAB:307.482 OAB SP, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CESAR MINETTO, Cpf: 47251158000, Rg: 

1035077302, brasileiro(a), casado(a), empresario e atualmente em local 

incerto e não sabido MARIA SUSETE SILVA MINETTO, Cpf: 57279870082, 

Rg: 3052548538, brasileiro(a), casado(a), empresaria. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

em que Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda move em face de 

César Minetto e Maria Susete Silva Minetto. Alega que a exequente 

celebrou um contrato atípico de locação, cujo objeto era um espaço 

comercial localizado no pavimento térreo do Goiabeiras Shopping Center. 

Contrato esse que foi convencionado entre as empresas GUARIDA 

HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA, na qualidade de locadora, e BISON 

INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA, na qualidade de locatária. O prazo de 

duração da locação era, inicialmente, de 60 meses, com início em 

01/08/2010 e final em 31/07/2015, ocorre que a empresa locatária passou 

a não honrar fielmente os seus compromissos financeiros decorrentes de 

sua atividade econômica e do instrumento contratual. Apesar de efetivar 

diversas tentativas de composição amigável, a exequente não obteve 

êxito na cobrança extrajudicial do valor ora executado, atualmente no 

montante total de R$140.968,40 (cento e quarenta mil novecentos e 

sessenta e oito reais e quarenta centavos). Requer a procedência dos 

pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCAS LOPES 

SAMPAIO, digitei.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149943 Nr: 31693-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TASSIA PASCHOIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TASSIA PASCHOIOTTO, Cpf: 

00756951119, Rg: 12622125, brasileiro(a), solteiro(a), autônoma. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa, em 

que Buffet Leila Malouf Ltda move em face de Tássia Paschoiotto. Alega 

que exequente e executada pacturam um INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E POSTERIORMENTE DOIS ADTIVOS 

CONTRATUAIS, para a prestação de serviços de buffet no casamento da 

executada, realizado no dia 09/01/2016. Os serviços foram devidamentes 

prestados pela Exequente na data convencionada. A Executada realizou o 

pagamento das parcelas até o mês 01/2016 e após essa data não cumpriu 

com a sua obrigação. Sendo hoje devedora de 07 parcelas, no valor de R$ 

1.232,00, referentes aos meses 02,03,04,05,06,07 e 08 de ano de 2016. 

Totalizando o valor principal de R$ 10.617,49 acrescido de juros legais de 

1% e 2% de multa, haja vista que a Executada ainda tem parcelas mensais 

sucessivas até 12.12.2016. Requer a procedência dos pedidos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Antes de qualquer manifestação, 

determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Tássia Paschoiotto (CPF 

nº 007.569.511-19).Com a localização do endereço, determino a citação 

da parte requerida, mediante as observâncias e advertências legais.Não 

sendo localizado o endereço ou restando negativa a diligência realizada, 

cite-se por edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCAS LOPES 

SAMPAIO, digitei.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1119880 Nr: 18727-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS DE PAULO PEREIRA

 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: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Jarbas de Paulo 

Pereira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 5.737,50 (cinco mil, setecentos 

e tinta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente em pé direito e mão direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (10/02/2015) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1131085 Nr: 23430-16.2016.811.0041

 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: NILSON MARCOLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16705, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:OAB/MT 12037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A
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 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a parte requerida interpôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls. 118/121.

Havendo pretensão modificativa, intime-se a parte embargada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do recurso interposto em 

obediência ao art. 1.023, § 2.º do NCPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

os autos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1099869 Nr: 10515-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: DENISE ABBADE MILLER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO BELMIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDO DA SILVA 

FALCO - OAB:126447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, 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 09:00 horas, tendo em vista atender os requisitos 

inseridos na Ordem de Serviço 001/2019 Gabinete da 11 vara cível de 

Cuiabá – MT.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1170179 Nr: 40243-21.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI BARBOSA DOS SANTOS ME, RUI BARBOSA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLL CORPORATE SOLUTIONS-SERV 

CONSERV IMOVEIS LTD, HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY MEDEIROS - OAB:4.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Ricardo Azevedo Sette - 

OAB/MT 138.486 - OAB:, edison elias de freitas - OAB:, fernando 

augusto vieira - OAB:7627A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:11.065-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Rui Barbosa dos Santos ME em desfavor de JLL Corporate Solucions – 

SERV CONSERV Imóveis Ltda. e HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo.

Tendo em vista a manifestação das partes, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 23/06/2020 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 987047 Nr: 17173-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE MARIA ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO COITINHO SPANHOLI - 

OAB:77697/RS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.148, uma vez que a decisão não 

foi publicada para o patrono correto da requerida, assim faço o cadastro 

do patrono da requerida e encaminho a republicação para intimar a 

requerida nos termos da decisão abaixo transcrita:

Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos 

autos o instrumento de cessão de direitos, constando a anuência da 

construtora, o registo da cessão na matrícula do imóvel junto ao cartório 

competente, conforme previsto no contrato de compra e venda, bem como 

para que a genitora do requerido demonstre a regularidade do 

cumprimento do contrato de promessa de compra e venda, apresentado o 

saldo devedor atual e informando como pretende efetuar o pagamento das 

despesas cartorárias para o registro do bem em nome de seu filho, 

conforme solicitado às fls. 146.

Com a documentação, dê-se vistas ao digno representante do Ministério 

Público.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Lucas Lopes Sampaio - Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987079 Nr: 17181-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN, CLAUDIO STÁBILE 

RIBEIRO, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BARBOSA CARAMURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO AGUIAR - 

OAB:5668, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:2.906

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Kmila Mischiko 

Teischmann e Outros em desfavor de Jorge Barbosa Caramuru.

Defiro o pedido e determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$ 1.201,86 (um mil 

duzentos e um reais e oitenta e seis centavos) ser levantado por Kamila 

Mischiko Teischmann (CPF 027163.861-37, Banco do Brasil, agência 

2373-6, conta corrente 50.325-8).

JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Com o levantamento dos valores, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987203 Nr: 17237-19.2015.811.0041

 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: RITA DE CASSIA LEMES PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL DENTE ODONTOLOGIA LTDA - ME, 

DENTE FACIL ODONTOLOGIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - 

OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 23/06/2020 às 14:00 horas, 

para, se pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte 

requerida, além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol.Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar 
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ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.Tendo em vista 

a manifestação da parte requerida, DESCONSTITUO o perito nomeado e 

NOMEIO HUGO LUCIANO DE ALMEIDA, situado na Avenida da Flores, nº 

240, sala 2, bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá - MT, 78.005-340, telefone (65) 

3027-5441 – 9962-3113, para realizar a perícia técnica necessária, o qual 

deverá cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 

466 do CPC).Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, 

apresentem quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for 

o caso (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Intime-se o Perito da nomeação, para 

apresentar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. 

Apresentada a proposta, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do valor e, aceita a proposta, 

realizar o depósito dos valores correspondentes aos honorários periciais, 

bem como autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários.Designada a data e o local, intimem-se as 

partes.O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo. Após a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, certifique-se 

e aguarde-se a realização da audiência de instrução 

designada.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 991552 Nr: 19267-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIFER SODRÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 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 AR juntado 

aos autos.

 Victor Hugo O. dos Reis – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086201 Nr: 4371-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON RICARDO GUIMARÃES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, 

manifestar-se sobre petição de fls. 144/146 requerendo o que entender de 

direito.

Nicole Alves Lessa - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087023 Nr: 4748-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA NOROESTE SINALIZACAO VIARIA LTDA – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA, CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VASCONCELLOS DE 

SANTANA - OAB:303495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte executada Contínua 

Comércio e Serviços Ltda. para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 10, do Código de Processo Civil, comprovar nos autos a 

prorrogação do prazo de blindagem concedido pela recuperação judicial, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061566 Nr: 51674-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA SANTANA ALVES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT, MARIO MEDEIROS NETO - OAB:12073 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Divaneide dos Santos 

Berto de Brito - OAB:OAB/MT 9.614

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACEN/RENAJUD, para 

em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1071229 Nr: 55922-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CULTURATO FERREIRA, CAROLINA 

FARIA DE VALENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA S. A, BROOKFIELD CENTRO 

OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., URBANA OPERAÇÕES 

IMBOLIÁRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Fabiano Alves Zanardo - 

OAB/MT 12.770 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - OAB:2221-A/DF, 

Tatiana Maria Mello de Lima - OAB:15.118/DF

 Vistos, etc.

Intimem-se as requeridas MB Engenharia SPE 039 S/A e Brookfield Centro 

Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar o distrato e a venda do imóvel ao Sr. Felipe Favoreto Grobeiro, 

requerendo o que entender de direito.

Com a juntada da manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1019085 Nr: 31423-47.2015.811.0041

 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: VITOR SILVA VELASQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DI PACE PALACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA GALVÃO PERES - 

OAB:18428-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGHATA FERREIRA - 

OAB:18.232, CAROLINA ROSSETO SANCHES - OAB:19.142

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada por Vitor Silva Velasqua em 

desfavor de Rafael di Pace Palacio.

Tendo em vista a manifestação das partes, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 23/06/2020 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 
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parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Ressalto que, em que pese estar sendo implantado o sistema de 

videoconferência perante o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

informo que esta Vara ainda não conta com a instalação, razão pela qual 

indefiro o pedido formulado pela parte requerida.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 975634 Nr: 11890-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSIKA REJANIA CASTILHO CARVALHO, POCC, 

SANDRA CASTILHO DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA LEITE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS CORREA 

- OAB:13.100/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COSTA LEITE 

DALPIAN - OAB:9.066/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, de fls. 532/538, desta forma, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972018 Nr: 10229-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO SANTOS DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DA COSTA 

MARQUES - OAB:16.381 OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, de fls.136/140, desta forma, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 765685 Nr: 18395-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA RODRIGUES YSHIZUKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO PROTEÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:12710, MARILEI CARDOSO - OAB:12904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Bogo - OAB/PR 40.917 - 

OAB:40.917

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, indefiro o 

pedido de parcelamento do débito.

Defiro o pedido e determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores vinculados à conta judicial, devendo o valor ser levantado por 

Marilei Cardoso (CPF nº 813.471.201-06, Cooperativa UNICRED, Agência 

2301, Conta nº 22900-8).

 Com o levantamento dos valores, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o demonstrativo dos valores 

remanescentes, requerendo o que entender de direito.

Juntados os documentos, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar o pagamento dos valores.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968800 Nr: 8710-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ANGELA SANTOS SILVA, WENER 

MACEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Wilson Roberto Lauer - - 

OAB:OAB/MT 8.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Augusto Vieira 

de Figueiredo - OAB/MT 7.627 - OAB:, Dr.ª Ana Paula Sigarini Garcia 

- OAB/MT 10.133 - OAB:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, esclarecer quanto ao pedido de execução de multa por 

descumprimento, uma vez que a ação tramitou tão somente com relação 

aos danos morais e materiais, conforme decisão às fls. 427, requerendo o 

que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976484 Nr: 12388-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SANTANA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13.431

 Vistos, etc.

Defiro o pedido e determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$ 12.198,12 

(doze mil cento e noventa e oito reais e doze centavos) ser levantado por 

Licinio Vieira de Almeida Júnior (CPF nº 016.320.261-39, Banco do Brasil, 

agência 4043-6, conta corrente 108660-x).

Com o levantamento dos valores, determino a remessa dos autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047874 Nr: 45349-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDA, PRICILA MALINI FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DA SILVA 

CAVALCANTE - OAB:24.923 DF, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE 

ARAUJO - OAB:20.334/DF, VANESSA MEIRELES RODRIGUES - 

OAB:19.541/DF

 Vistos, etc.

Defiro o pedido e determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$ 15.205,74 

(quinze mil duzentos e cinco reais e setenta e quatro centavos) ser 

levantado por Oliveira e Mascarenhas Sociedade de Advogados (CNPJ nº 

10.445.399/0001-78, Banco do Brasil, agência 3499-1, conta corrente 

32.202-4).

Com o levantamento dos valores, determino a remessa dos autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997512 Nr: 22411-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clinica Dietética Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerente para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar- se acerca da 

petição de fls. 338/339, requerendo o que entender de direito.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004068-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO INACIO BARBOSA (AUTOR)

TELMA APARECIDA BENITES DE ARAUJO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVALDA RODRIGUES SILVA OAB - MT16536-O (ADVOGADO(A))

NAYARA DA SILVA CASULA OAB - MT24774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE SOUZA SILVA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004068-69.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Despejo cumulada com Cobrança de Alugueis ajuizada 

por Cícero Inácio Barbosa e Telma Apaercida Benites de Araújo Barbosa 

em desfavor de Valdomiro de Souza Silva. 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 ao portal transparência, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005173-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICIO PEDRO VANNI RANGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE 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 1005173-81.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais ajuizada por Licio Pedro Vanni Rangel em desfavor de 

AGEMED Saúde S/A. Dispõe o art. 4º da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. A parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família.” A respeito do assunto a Egrégia Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas específicas no 

âmbito estadual sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, 

estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, deverá o 

magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as condições 

financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com consulta ao 

Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e 

Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos 
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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 ao portal 

transparência, 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: 1037856-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA (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

 

1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037856-79.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória 

por Danos Morais c/c tutela antecipada proposta por Vinicius Marinho 

Ribeiro Oliveira em face do MRV Engenharia e Participações S/A e MRV 

Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE LTDA. Compulsando 

os autos, observo que no ID. 12396353, a parte requerida manifestou pela 

necessidade de inclusão no polo passivo da Ação da Caixa Econômica 

Federal, pugnando pela remessa dos autos à Justiça Federal, haja vista o 

objeto de discussão dos presentes autos envolve valores referentes a 

cobrança de juros, e conforme dispõe o art. 109, I, da Constituição 

Federal: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as 

causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 

forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidente do trabalho e as sujeitas 

à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...) É pacífico o entendimento 

de que, manifestado o interesse da União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal em intervir no feito, necessária é a remessa dos autos à 

Justiça Federal para a averiguação de interesse na lide. Nesse sentido 

encontra-se a Sumula nº 150, do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 105 

– Compete a justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico 

que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou 

empresas públicas. Do mesmo modo, restou consolidado perante o 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que diante da manifestação do 

interesse da União, suas autarquias ou empresas federais, compete à 

Justiça Federal apreciar o pedido. Senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL 

- DECISÃO QUE REVIU POSICIONAMENTO E ADOTOU NOVA 

ORIENTAÇÃO DESTA E. SEXTA CÂMARA CÍVEL, DE REMESSA DA AÇÃO 

DE SEGURO OBRIGACIONAL PARA A JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DO 

PEDIDO DE INTERESSE NA LIDE FORMULADO PELA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR 

PEDIDO DE INTERESSE NA LIDE, FORMULADO PELA UNIÃO, AUTARQUIAS 

E EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS - SUMULA 150 DO STJ - MANTENÇA 

DA DECISÃO IMPUGNADA- AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 

Conforme atual orientação desta e. Sexta Câmara Cível, "Se a União, suas 

autarquias ou empresas públicas federais manifestam interesse na lide, 

compete à justiça federal apreciar esse pedido, conforme a Súmula nº 150 

do STJ." (EDCl 70154/2015 e 72107/2015, julgados em 05.8.2015). (AgR 

114674/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – INTERESSE SOBRE 

O LITÍGIO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – TESE ACOLHIDA – 

DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA 

FEDERAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. A Súmula 150 do STJ dispõe que “compete a Justiça Federal 

decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, 

no processo, da União, suas Autarquias ou Empresas publicas”. (AI 

142193/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE 

OBRIGACIONAL SECURITÁRIO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 

INTERESSE NA LIDE – COMPETÊNCIA DECLINADA - JUSTIÇA FEDERAL - 

ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO - SÚMULA 150 DO STJ - RECURSO 

DESPROVIDO. Manifestado o interesse da União em intervir no feito na 

qualidade de assistente simples, impõe-se a remessa dos autos à Justiça 

Federal, porquanto compete àquela justiça despachar sobre a existência 

de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, 

suas Autarquias ou Empresas Públicas (Súmula 150 do STJ). (AI 

89637/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 03/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014) Dessa forma, tendo 

em vista a manifestação dos requerido no ID. 12396353, declino da 

competência e determino a remessa dos autos para a Justiça Federal, com 

as baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048081-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0017685A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

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 1048081-90.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Acolho a emenda de id 25854090 e determino a retificação dos dados dos 

autos no tocante ao valor da causa. Aguarde-se a realização da audiência 

designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005505-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANDREAS DE SOUZA SALDANHA (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 1005505-48.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCAS ANDREAS DE SOUZA SALDANHA, 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 28/05/2020, às 12:45 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: 1003364-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DIAS SANTOS 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003364-56.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por EDUARDO DIAS SANTOS DE CARVALHO, 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 

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: 1003341-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SILVA DE SA (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 1003341-13.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por LUIZ FERNANDO SILVA DE SA, 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 
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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: 1003488-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SANTANA MARQUES (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 1003488-39.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FATIMA SANTANA MARQUES, 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). 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004208-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004208-06.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, às 12:45 

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-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1027800-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA PINHO MALUF (REQUERENTE)

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REQUERENTE)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (REQUERENTE)

JOSE CHARBEL MALOUF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Cumpra-se o decisum proferido no id. 

21131899, em sua integralidade. Expeça-se o necessário para sua 

efetivação. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito em substituição

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017017-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BASSI JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (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 1017017-33.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c 

Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada 

por Wagner Bassi Junior em desfavor de Vanguard Home Cuiabá 

Empreendimentos. 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 abusividade das clausulas contratuais, 

a existência de dano moral, sua extensão e nexo causal, a existência de 

ilicitude na conduta do requerido. 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 
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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: 1038837-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISILAINE SILVA VALENTIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1038837-11.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005323-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GUEDES DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIERE DA SILVA BRITO GUEDES OAB - MT26560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REU)

PREFEITURA DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005323-62.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

endereçado para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021487-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021487-10.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do contido no laudo pericial, requerendo o que entenderem de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013960-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA 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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1013960-36.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial requerendo o que entender 

de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014987-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. N. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

GRACIELE LIMA DA SILVA OAB - 044.660.941-28 (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1014987-54.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014862-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1014862-57.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005276-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIMPIA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005276-88.2020.811.0041 Vistos, etc. 
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Trata-se de Ação de Revisão Contratual ajuizada por Maria Olimpia Tizolim 

em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos o extrato de consumo dos últimos doze 

meses, sob pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005351-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT17265-O 

(ADVOGADO(A))

P A ALIMENTOS LTDA OAB - 03.095.111/0001-17 (REPRESENTANTE)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005351-30.2020.811.0041 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004751-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR CLAUDINO ALVES (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 1004751-09.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada 

por Elimar Claudino Alves em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, juntando a 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: 1030834-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GRAZIELE TEIXEIRA CIRQUEIRA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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 1030834-67.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido ID. 11459138, DETERMINO que se expeça carta 

precatória para Rondonópolis/MT, para que seja intimada a parte autora 

pessoalmente, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito 

no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito, com fundamento no art. 

485, III, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029519-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO VICENTE FARIAS (AUTOR(A))

LETICIA DE MELO BORGES PRUDENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS OAB - MT16626-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO VICENTE FARIAS OAB - MT18801-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - 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 1029519-04.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Constitutiva de Direito cumulada com pedido cominatório 

e indenizatório – pedido de tutela provisória ajuizada por Jerônimo Vicente 

Farias e Letícia de Melo Borges em desfavor de Rodobens Incorporadora 

Imobiliária 304 – SPE LTDA e Rodobens Negocios Imobiliários S/A. Citados, 

os requeridos contestação ID. 12438943, suscitando, em sede de 

preliminar a ilegitimidade passiva de Rodobens Negócios Imobiliários S/A, 

ilegitimidade passiva quanto a cobrança da taxa condominial, além da 

ausência dos documentos e informações essenciais e indispensáveis a 

propositura da ação. Na mesma ocasião, formulou pedido de reconvenção 

requerendo a condenação do autor ao pagamento de R$ 159.925,25 

referente aos valores que se encontram em aberto. Impugnação e 

contestação à reconvenção ID. 15556985. Passo a sanear o feito. Num 

juízo preliminar, constata-se que o Código de Defesa do Consumidor (arts. 

7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos 

aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou 

serviço contratado, sendo evidente, portanto, a legitimidade das 

requeridas, que vendeu, construiu, é responsável por ele, para responder 

por possíveis ilicitudes e quebras contratuais, na medida de suas 

responsabilidades, que somente serão apuradas no mérito da ação. E 

mais, no presente caso a parte autora não questiona propriamente a 

cobrança da taxa de evolução da obra pela instituição financeira, mas sim 

o prejuízo suportado em razão do atraso na entrega do bem pela 

construtora, alegando que a cobrança de tal encargo ultrapassaria a 

previsão contratual. Assim, as preliminares não merecem prosperar, visto 

que o pedido autoral decorre da mora na entrega do imóvel. Portanto, 

entendo que as demandadas são legítimas para responder, na medida em 

que o escopo da ação é ter o ressarcimento das perdas decorrentes da 

demora na entrega do bem. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA 

DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – 

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA – PROVAS 

ROBUSTAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – JUROS DE OBRA - 

TAXA DE CONDOMÍNIO E ALUGUEIS – RECURSO 

DESPROVIDO.Comprovada a desídia da vendedora, bem como os 

transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do 

adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida 

que se impõe.O eventual inadimplemento dos juros de obra não justificam o 

atraso na entrega do imóvel ao autor, uma vez que somente existirá a 

incidência da taxa quando houver o inadimplemento contratual da 

construtora, ou melhor, o atraso na entrega do imóvel.É devida a 

reparação pelo dano material, decorrente dos alugueis pagos pelo 

comprador, no atinente ao período de atraso na entrega do imóvel.Deve 

ser mantido o ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de 

condomínio pelo comprador, em razão do atraso da obra ser de 

responsabilidade das apelantes na hipótese dos autos, que deve arcar 

com as referidas despesas até a entrega das chaves, mormente pelo fato 

dos aludidos encargos serem suportados com o usufruto do imóvel 

adquiridoNo caso, há que se reconhecer a responsabilidade da 

construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do 

negócio, restando patente que prescinde de comprovação, sendo 

denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou 

presumido.(Ap 17101/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 
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TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 22/05/2018) Da mesma forma acontece quanto a 

cobrança do condomínio, visto que é assente no STJ, “O dever de pagar 

as cotas condominiais é obrigação real, intimamente ligada à qualidade de 

proprietário. A venda do imóvel por instrumento particular, não levado a 

registro no ofício imobiliário, alcança apenas os contratantes, 

desobrigando o condomínio a buscar seu crédito contra o atual possuidor 

do imóvel.” Prossegue: “Legitimado no processo de cobrança de cotas 

condominiais, por isso, é o condômino, consoante dispõe o art. 12 da Lei 

4.591/64, isto é o proprietário da unidade autônoma, aquele que detém o 

direito patrimonial nos termos do art. 530 do código civil, aferindo-se a 

condição pela consulta à matrícula do registro de imóveis.” Diante disso, 

REJEITO a preliminar suscitada de ilegitimidade no que tange à cobrança 

dos condomínios. 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, 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. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005512-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLI CRISTINA COUTINHO (REU)

OSVALDO LEONARDO RUIZ DOLENCE (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005512-40.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual de Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção ajuizada por 

Construtora Pacto Ltda. em desfavor de Osvaldo Leonardo Ruiz Dolence e 

Michelli Cristina Coutinho Dolence. 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: 1054931-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra 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 1054931-63.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido formulado no id 28253495, tendo em vista que o pedido 

de produção antecipada de provas se destina tão somente à realização da 

perícia grafotécnica, para evitar ou justificar ajuizamento de outra 

demanda judicial. Determino o integral cumprimento da decisão de id 

26483468. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039280-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIEIZIAN LIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REU)

ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO AGUAS DA SERRA 

(REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039280-25.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido formulado no id 28299422, haja vista que não restou 

comprovada a impossibilidade de localização da parte requerida. 

Expeça-se o mandado de citação/intimação para as requeridas, tendo em 

vista que a audiência está designada para o dia 02/03/2020, às 09:30 

horas. Aguarde-se a realização da audiência designada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060661-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANI LUBNA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060661-55.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por MRV 

Prime Spazio Cristalli Incorporações SPE Ltda. em desfavor de Natãni 

Lubna Pereira. Cite-se a parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 

829 do CPC), efetuar o pagamento do débito, acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos pela metade em caso 

de pagamento integral do débito no prazo acima previsto. Conste no 

mandado que no prazo para embargos, se os executados reconhecerem 

a dívida exequenda poderá depositar 30% do montante e o restante 

parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção monetária e juros de 

um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. A parte executada 

interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 

231, do CPC, distribuídos por dependência e instruídos com as cópias 

processuais relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de 

que, não localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, 

requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena 

de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora 

de bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido para a expedição de certidão, nos 

termos do art. 828, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060545-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXTERA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN DE MATOS OAB - SP320088 (ADVOGADO(A))

EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO OAB - SP26548 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MM IMPLANTES COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060545-49.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

MEDARTIS Importação e Exportação Ltda. em desfavor de Tecno Implantes 

Comercial Ltda.. Cite-se a parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 

829 do CPC), efetuar o pagamento do débito, acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos pela metade em caso 

de pagamento integral do débito no prazo acima previsto. Conste no 

mandado que no prazo para embargos, se os executados reconhecerem 

a dívida exequenda poderá depositar 30% do montante e o restante 

parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção monetária e juros de 

um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. A parte executada 

interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 

231, do CPC, distribuídos por dependência e instruídos com as cópias 

processuais relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de 

que, não localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, 

requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena 

de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora 

de bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005629-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XV INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SANTOS CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005629-31.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por MRV Prime XV Incorporações SPE 

Ltda. em desfavor de Wagner Santos Campos. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005641-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA ROSA TOWER 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO LEITE HAGE OAB - 063.831.061-04 (REPRESENTANTE)

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005641-45.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Condomínio Edifício Empresarial Santa Rosa Tower em desfavor de Roger 

Fernandes. 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: 1005446-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO DA LUZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA PEREIRA LEITE OAB - MT24743-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060254-49.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Ciente do acórdão de id 29096534. Cumpra-se conforme determinado no id 

29096534 e remetam-se os autos para a 4ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, com as baixas e anotações 

necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005844-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MUNIZ DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005844-07.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A em face de Viviane Muniz de Moraes. 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. Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em recente 

julgamento de Conflito de Competência, fixou a competência da Vara 

Bancária para o processamento dessas ações, como se vê: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REQUERIMENTO DE BUSCA E 

APREENSÃO DIRETAMENTE AO JUÍZO DA COMARCA EM QUE 

LOCALIZADO O BEM INADIMPLIDO – PROCEDIMENTO QUE MANTÉM A 

NATUREZA BANCÁRIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE ORIGEM 

– COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. É cediço que a competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença do 

banco/instituição financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é 

definida pela natureza bancária da matéria debatida. Como decorre a toda 

evidência, os requerimentos de busca e apreensão, aviados diretamente 

ao juízo em que localizado o bem inadimplido, mantém a natureza bancária 

da questão, e por isso, competem ao juízo da vara especializada na 

matéria. (TJMT, CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 64501/2015 - CLASSE 

CNJ - 221 COMARCA CAPITAL, Data de Julgamento: 06-08-2015) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSÓRCIO - COMPETÊNCIA - JUÍZO DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - ARTIGO 1º, INCISO 

I, § 1º, DO PROVIMENTO DE Nº 04/08/CM - CONFLITO ACOLHIDO - 

COMPETÊNCIA DECLINADA. Nos termos do Provimento nº 04/08/CM, artigo 
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1º, I, § 1º, é competente a Vara Especializada em Direito Bancário, para o 

julgamento dos feitos que versem sobre consórcio. Precedentes. (CC 

34785/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/10/2012, Publicado no DJE 17/10/2012) Assim, por ser entendimento 

pacificado no Tribunal de Justiça e de acordo com o provimento nº 

004/2008/CM, 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, redistribua-se este 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039843-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO AGUIAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 1039843-82.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Damião Aguiar da Silva em desfavor de Banco Bradesco Cartões S/A, 

com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a retirada do 

nome do autor do cadastro de proteção ao crédito. Consta na inicial que o 

autor recebeu em sua residência dois cartões de crédito, referentes ao 

Banco Bradesco e Banco Santander, mesmo sem ter feito qualquer 

solicitação. Aduz que mesmo sem desbloquear e utilizar os cartões, 

passou a receber cobranças referentes a um suposto débito em aberto. 

Relata que seu nome foi inserido no cadastro de proteção ao crédito, em 

razão do valor inadimplido de R$ 1.265,39 (um mil duzentos e sessenta e 

cinco reais e trinta e nove centavos). Acrescenta que entrou em contato 

com a requerida para a solução do impasse, todavia, suas tentativas 

restaram infrutíferas. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que foi surpreendida com a negativação de seu nome pela parte 

requerida, em razão de negócio jurídico não realizado, de modo que a 

restrição é indevida. Em juízo de cognição sumária, os documentos 

acostados aos autos indicam a probabilidade do direito do autor, tendo em 

vista a negativação do nome do autor (id 23778959), bem como a 

alegação de não contratação dos serviços. Do mesmo modo, há urgência 

no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no fato de a 

permanência da negativação implicar em restrição do crédito do autor. Não 

restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino a 

expedição de ofício para que o banco de dados do SERASA e 

congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da autora de seu 

banco de dados, com relação ao débito no valor de R$ 1.265,39 (um mil 

duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), sob pena de 

aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme 

art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 01/06/2020, às 09:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 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. 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: 1003515-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELY CRAVO DE ANDRADE JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-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 1003515-22.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SIDELY CRAVO DE ANDRADE JUNIOR, 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 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, 
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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: 1003535-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA APARECIDA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003535-13.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CLAUDIA APARECIDA LOPES, 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 

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 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: 1003765-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THATYANE VICENTE MARIN (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 1003765-55.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por THATYANE VICENTE MARIN, 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 27/05/2020, às 13:00 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: 1005339-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAKUIM DE ARAUJO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS OAB - MT22781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR BRUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005339-16.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

decorrentes de Acidente de Trânsito ajuizada por Eliakuim de Araújo 

Barros em desfavor de Fábio Junior Brum. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 01/06/2020, às 11:30 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). 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: 1004193-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004193-37.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por BENEDITO FRANCISCA 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 

27/05/2020, às 14:00 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: 1004013-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEY RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004013-21.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARCIONEY RODRIGUES SILVA, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, às 13:45 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. Ainda, intime-se a autora 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. 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: 1003844-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FELIPE LEITE 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003844-34.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por HENRIQUE FELIPE LEITE 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 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 13:15 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: 1004244-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON JOHNATAN 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004244-48.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por EMERSON JOHNATAN DOS SANTOS, 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 27/05/2020, às 13:00 horas a ser realizada na Central de 
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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: 1004228-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR BENEDITO 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004228-94.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JURANDIR BENEDITO 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 

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 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: 1004270-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA VIRGINIA RODRIGUES 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004270-46.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por LUCELIA VIRGINIA RODRIGUES DOS SANTOS, 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 27/05/2020, às 13:15 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: 1003884-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARCOS DA COSTA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003884-16.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SEBASTIAO MARCOS DA COSTA 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 27/05/2020, às 13:30 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 
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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: 1004226-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO GUIMARAES 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004226-27.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por HIAGO GUIMARAES 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 

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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004144-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YARA GALVAO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEPHANIE MAIARA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

NUBIA TELES ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004144-93.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Yara Galvão Carvalho em desfavor de Stephanie 

Maiara de Almeida e Núbia Teles Almeida, com pedido de tutela de 

urgência, para que as requeridas providenciem a imediata continuação da 

obra e reparação das avarias constatada no imóvel da autora, entregando 

o bem em perfeitas condições de uso. Consta na inicial que, na data de 06 

de junho de 2011, a autora celebrou contrato por instrumento particular de 

compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade 

habitacional com as requeridas, referente ao imóvel situado no lote 12, 

quadra 35, loteamento Chácara São José, bairro Coxipó, Cuiabá/MT. Aduz 

que a aquisição do imóvel foi convencionada no valor de R$ 155.000,00 

(cento e cinquenta e cinco mil reais), sendo o valor de R$ 31.557,48 (trinta 

e um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos) 

pagos por recursos próprios e o valor de R$ 121.960,52 (cento e vinte e 

um mil novecentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), por 

meio de financiamento imobiliário. Informa que as requeridas se 

responsabilizaram pela construção da obra, fixando o prazo de 06 (seis) 

meses para o término, sendo que o prazo final para a entrega do imóvel foi 

estipulado na data de 21 de dezembro de 2018. Acrescenta que até o 

presente momento as requeridas não efetuaram a entrega da obra, 

abandonando o imóvel sem qualquer justificativa. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que realizou negócio jurídico para 

a aquisição de um imóvel junto à parte requerida, todavia, a mesma 

descumpriu os termos contratuais, não efetuando a entrega do bem 

devidamente construída, razão pela qual pugna pela concessão da tutela 

de urgência, para que as requeridas providenciem a imediata continuação 

da obra e reparação das avarias constatada no imóvel da autora, 

entregando o bem em perfeitas condições de uso. Em que pese os 

documentos evidenciarem a celebração do negócio jurídico entre as 

partes e as obras inacabadas, observa-se que não restou comprovada a 

delimitação da responsabilidade de cada parte para o cumprimento 

contratual, devendo ser realizada a oitiva da parte contrária para a 

averiguação da plausibilidade das alegações. 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. 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 
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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). 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: 1004233-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO SILVA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004233-19.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JESUINO SILVA 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 

27/05/2020, às 12:45 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: 1005597-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. I. L. (REU)

L. C. I. L. -. E. (REU)

F. S. O. D. B. L. (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005597-26.2020.811.0041 Vistos, etc. Por 

motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004277-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DO NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-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 1004277-38.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por SELMA DO NASCIMENTO DA SILVA, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, às 13:30 

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: 1004287-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES NOE 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004287-82.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por MOISES NOE 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 27/05/2020, às 13:45 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 
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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: 1004336-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004336-26.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ENIR FERREIRA, 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 27/05/2020, às 13:15 

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: 1004316-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RAFAELA PEREIRA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004316-35.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por AMANDA RAFAELA 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 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 14:00 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: 1004432-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004432-41.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ADAO DOS SANTOS, 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 27/05/2020, às 13:45 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: 1004348-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR LUIZ DA COSTA (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004348-40.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDGAR LUIZ DA COSTA, 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 

27/05/2020, às 13:30 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: 1004451-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA SILVERIO (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 1004451-47.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por EDSON DE SOUZA SILVERIO, 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 27/05/2020, às 14:00 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 e de 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: 1004486-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CEZAR SOUZA COELHO (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 1004486-07.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por EDER CEZAR SOUZA COELHO, 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 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 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: 1004482-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DIAS CORTES (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004482-67.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCIANO DIAS CORTES, 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 
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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: 1004563-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATUANA CAROLINE BORGES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004563-16.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por KATUANA CAROLINE BORGES 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 27/05/2020, às 13:00 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: 1004503-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAISY GUSMAO MONTEIRO (AUTOR(A))

P. H. G. D. C. (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 1004503-43.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por Pedro Henrique Gusmão De Campos, representado 

por sua genitora Thaisy Gusmão Monteiro, 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 27/05/2020, às 12:45 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: 1004568-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO DE SOUZA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004568-38.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por VICTOR RODRIGO DE SOUZA CARVALHO, 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 27/05/2020, às 13:30 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 
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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: 1004571-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LEZAINSKI (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

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004571-90.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCIANA LEZAINSKI, 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 27/05/2020, às 13:45 

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: 1004602-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA LEITE (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 1004602-13.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por ADILSON FERREIRA LEITE, 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 

27/05/2020, às 14:00 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: 1004651-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVON JUNIOR PEREIRA MATIAS (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 1004651-54.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por IVON JUNIOR PEREIRA MATIAS, 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 

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: 1008607-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SEVERIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008607-15.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 24338754, defiro o pedido da parte autora. 

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, 

às 13:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 
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necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004679-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DIAS MACIEL (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 1004679-22.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por FATIMA DIAS MACIEL, 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 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 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: 1010260-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON OLIVEIRA DE ALCANTARA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010260-52.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido da parte autora ID. 24313050, assim, redesigno a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, às 12:45 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 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: 1010620-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010620-84.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 24335541, defiro o pedido da parte autora. 

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, 

às 13:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. 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: 1039444-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU EUFRASIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-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 1039444-53.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 26684584, defiro o pedido da parte autora. 

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, 

às 14:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. 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: 1046085-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEY MIORANZA MATOSO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1046085-57.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 27950424, defiro o pedido da parte autora. 

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, 

às 13:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. 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: 1010863-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA FELISMINO 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))
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010863-28.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 24373564, defiro o pedido da parte autora. 

Redesigno 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. 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: 1025735-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ANTUNES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025735-48.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 24332609, defiro o pedido da parte autora. 

Redesigno 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. 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: 1043913-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043913-45.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 26684580, defiro o pedido da parte autora. 

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, 

às 13:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. 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: 1004566-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES CABRAL (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 1004566-68.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RICARDO GOMES CABRAL, 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 

27/05/2020, às 13:15 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: 1006888-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON ALEXANDRE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006888-66.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 9163672, defiro o pedido da parte autora. 

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, 

às 12:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. 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: 1022531-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022531-64.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 15544826, defiro o pedido da parte autora. 

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, 

às 13:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029028-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DIAS 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029028-94.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 10945606, defiro o pedido da parte autora. 

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, 

às 13:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. 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: 1024983-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024983-47.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 11169167, defiro o pedido da parte autora. 

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, 

às 13:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. 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: 1004698-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOPHER HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004698-28.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CRISTOPHER HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA, 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 12:45 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: 1004713-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LEMES DE FRANCA (AUTOR(A))

D. L. D. C. (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 1004713-94.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por DAIANE LEMES DE CAMARGO. representada por sua 

genitora EVA LEMES DE FRANÇA, 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 

27/05/2020, às 13:00 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: 1004734-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA NAYARA FREITAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004734-70.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por LETICIA NAYARA FREITAS DOS SANTOS, 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 
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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 13:15 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: 1004767-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUTIMIA FERREIRA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004767-60.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EUTIMIA FERREIRA DA SILVA, 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 

27/05/2020, às 13:30 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037721-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOABES LINO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037721-67.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 12363535, defiro o pedido da parte autora. 

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, 

às 13:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. 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: 1004877-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLECIO FERREIRA DE SOUZA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004877-59.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DEOCLECIO FERREIRA DE SOUZA, 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 

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: 1004885-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHARLEN DA SILVA BARROS (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 1004885-36.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por WHARLEN DA SILVA BARROS, 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 27/05/2020, às 14:15horas a ser 
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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: 1015671-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SOUZA CAMPOS (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015671-13.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 15101644, defiro o pedido da parte autora. 

Redesigno a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, 

às 14:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. 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: 1004870-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI IZEPILOWSKI (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004870-67.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CLAUDINEI IZEPILOWSKI, 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 

14:00 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: 1004983-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURASSI FERREIRA DE SANTANA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004983-21.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JURASSI FERREIRA DE SANTANA, 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 13:30 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: 1004889-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES DA SILVA FARIAS (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 1004889-73.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por DANIEL SOARES DA SILVA FARIAS, 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 
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tentativa de conciliação, para o dia 27/05/2020, às 12:45 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: 1004953-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELCINA FERREIRA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004953-83.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GELCINA FERREIRA, 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 13:15 

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: 1005155-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON 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 1005155-60.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança Despesas Médicas Suplementares do 

Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por EDSON DE OLIVEIRA, 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 13:45 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: 1005246-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DE PAULA IGNACIO (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 1005246-53.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por JULIANO DE PAULA IGNACIO, 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 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. 
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005259-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIONEY DE ARRUDA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005259-52.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por FRANCIONEY DE ARRUDA 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 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 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: 1005374-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RENAM DE MATOS (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 1005374-73.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARCOS RENAM DE MATOS, 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 

27/05/2020, às 13:30 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). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia dos seus 

documentos médicos legíveis. 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: 1004795-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WUELITON CARLOS PIMENTEL (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 1004795-28.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por WUELITON CARLOS PIMENTEL, 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 

27/05/2020, às 13:45 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: 1005299-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA (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 1005299-34.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 
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Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA, 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 27/05/2020, às 13:15 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: 1005220-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PIOTTO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005220-55.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por TIAGO PIOTTO, 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 27/05/2020, às 14:00 

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: 1005381-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BEZERRA MORAES (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 1005381-65.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JAQUELINE BEZERRA MORAES, 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 

27/05/2020, às 13:45 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: 1004898-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANE DA CONCEICAO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004898-35.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GILVANE DA CONCEICAO, 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 13:00 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). 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: 1005400-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURCELINA ALMEIDA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005400-71.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por DURCELINA ALMEIDA 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 

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 14:00 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: 1005426-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER SOBRAL 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005426-69.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por JOSE WALTER SOBRAL 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 

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: 1005480-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA LINS MANGOLIN (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 1005480-35.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROSANA LINS MANGOLIN, 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 28/05/2020, às 

13:00 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: 1004234-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR MACHADO QUEIROZ (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 1004234-04.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 
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por CLAUDIR MACHADO QUEIROZ, 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 

27/05/2020, às 13:00 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: 1004334-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR AULER POLO (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 1004334-56.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ITACIR AULER POLO, 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 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 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: 1004318-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIELSON SILVA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004318-05.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por DENIELSON SILVA 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 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: 1004335-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARCEL 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004335-41.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ALEXANDRE MARCEL NASCIMENTO, 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 27/05/2020, às 12:45 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 
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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: 1005282-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE PAULA (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 1005282-95.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por FRANCIELE DE PAULA, 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 27/05/2020, às 13:00 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001973-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS OAB - 016.039.561-58 (REPRESENTANTE)

M. C. D. A. OAB - 081.224.601-27 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001973-66.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pena Cominatória 

ajuizada por Maitê Campos de Araújo representada por Raquel Pereira de 

Campos em desfavor de AGEMED Planos de Saúde. A parte autora se 

manifestou no ID nº 28459727, informando o desinteresse no 

prosseguimento do feito, pugnando pela extinção sem resolução do mérito. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pena Cominatória ajuizada 

por Maitê Campos de Araújo representada por Raquel Pereira de Campos 

em desfavor de AGEMED Planos de Saúde. Dispõem os artigos 485, VIII e 

200, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a desistência da ação; Art. 

200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pela parte autora no ID nº 28459727, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022048-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEO REGINALDO DA COSTA D AVILA (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))

Outros Interessados:

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1022048-97.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

CLEO REGINALDO DA COSTA D AVILA opôs Embargos de Declaração da 

decisão ID. 26619958, alegando existência de omissão. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade 

ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC. No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pela 

embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento. Foram 

expostas na decisão o suficiente para o entendimento do posicionamento 

desta magistrada, bem como foi levado em consideração os documentos 

apresentados pelo autor. Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que o embargante pretende tão somente a rediscussão da 

matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração. 

Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – 

REAVALIAÇÃO DE PROVAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.Não devem ser acolhidos 

os embargos de declaração, quando verificada a ausência de 

omissão/contradição no acórdão.2.As funções dos embargos de 

declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se 

prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da 

causa. 3.Embargos rejeitados. (N.U 0039847-65.2019.8.11.0000, MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 05/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019) 

Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do 

recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de 

eventual irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova 
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apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos 

do Código de Processo Civil. Isto posto, ante a inexistência de omissão a 

ser sanada NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS e mantenho integralmente a 

decisão ID. 26619958. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013376-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Processo nº 1013376-03.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS opôs Embargos de Declaração da 

sentença ID. 26667298, alegando existência de contradição. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade 

ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC. No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pela 

embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento. Foram 

expostas na decisão o suficiente para o entendimento do posicionamento 

desta magistrada, bem como foi levado em consideração os documentos 

apresentados pelo autor. Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que o embargante pretende tão somente a rediscussão da 

matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração. 

Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – 

REAVALIAÇÃO DE PROVAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1.Não devem ser acolhidos 

os embargos de declaração, quando verificada a ausência de 

omissão/contradição no acórdão.2.As funções dos embargos de 

declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se 

prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da 

causa. 3.Embargos rejeitados. (N.U 0039847-65.2019.8.11.0000, MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 05/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019) 

Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do 

recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de 

eventual irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova 

apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos 

do Código de Processo Civil. Isto posto, ante a inexistência de omissão a 

ser sanada NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS e mantenho integralmente a 

sentença ID. 26667298. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028869-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO BRITO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028869-54.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Carlos Augusto Brito Ferreira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 04/07/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 9903754) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

9903749/9903750/9903751/9903752/9903753/9903754/9903755/9903756/

9903757). Pela decisão (ID – 9904184), foi deferido o pedido de gratuidade 

de justiça, designada audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Conforme consta no (ID – 10935989), foi 

realizada a tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 11104616) 

alega à requerida a preliminar da necessidade de alteração do polo 

passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da 

causalidade e a sucumbência autoral, ainda da juntada do comprovante de 

residência em nome de terceiro. A parte autora impugnou a contestação 

(ID – 12081601) reiterando os termos da exordial, bem como manifestou 

favorável ao laudo realizado em audiência de conciliação. A parte 

requerida manifestou-se (ID – 15650112) com relação ao laudo pericial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por 

Carlos Augusto Brito Ferreira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, 

fazendo menção ao principio da causalidade e a sucumbência autoral, 

ainda da juntada do comprovante de residência em nome de terceiro. 

REJEITO a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria 

constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 
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nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência da comprovação do 

requerimento administrativo, porque está juntado (ID – 9903757). Acerca 

da ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a analise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A autora 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento Médico (ID – 9903754/9903756), comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação (ID - 10935989) atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como residual 10% na estrutura 

torácica”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente é residual em estrutura torácica, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura torácica, 

em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Carlos Augusto Brito Ferreira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente residual em estrutura 

torácica, corrigido monetariamente data do sinistro (04/07/2017) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021918-44.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Paulo Cezar de Almeida em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 14/09/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 9027345) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 
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procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

9027340/9027341/9027343/9027344/9027345/9027346/9027347/9027349/

9027350). Pela decisão (ID – 9203595) foi deferido os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID – 10705641) 

suscitou o requerido em sede de preliminar a alteração do polo passivo da 

ação, da carência da ação, pela falta de interesse de agir, pela ausência 

do requerimento administrativo, fazendo menção ao princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral. Conforme consta no (ID – 10853849 

e 10853703), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. As partes 

manifestaram-se com relação ao laudo pericial- (ID – 15187070 e 

15284637). A parte autora impugnou a contestação (ID – 15284603), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Paulo Cezar de Almeida em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da ação, da carência da ação, pela falta de interesse de agir, 

pela ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao 

princípio da causalidade e a sucumbência autoral. REJEITO a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência da comprovação da entrega de documento 

administrativo, porque está juntado (ID – 9027350). Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitado, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, ficha de atendimento médico (ID – 9027345/9027346), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 10853849) 

atestou que “opericiado apresenta incapacidade como intensa (75%) em 

ombro direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/09/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 
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e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Paulo Cezar de Almeida em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do ombro direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (14/09/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037764-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GUIA DA SILVA (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 1037764-33.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Gilberto Guia da 

Silva em desfavor de Banco PAN S/A. A decisão de ID nº 25505805 

indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como determinou a 

comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão 

de id 26582612. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Gilberto Guia da Silva em desfavor de Banco PAN S/A. Pois bem. 

Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, a parte autora 

não cumpriu a determinação de ID nº 25005805. Sobre o tema, disciplina o 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em 

consideração a determinação e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018904-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO OSMAR VILELA NETO (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 1018904-81.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Orlando Osmar Vilela Neto em desfavor de Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A. A decisão de ID nº 24109537 indeferiu os benefícios da 

justiça gratuita, bem como determinou a comprovação do recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Devidamente intimada, a parte autora deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, conforme certidão de id 26309715. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Orlando Osmar 

Vilela Neto em desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Pois 

bem. Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, a parte 

autora não cumpriu a determinação de ID nº 24109537. Sobre o tema, 

disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em 

consideração a determinação e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004253-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895-O (ADVOGADO(A))

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120-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 1004253-78.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Brasil Central 

Engenharia LTDA em face da decisão ID. 24827122, buscando a 

revisitação da mesma, sob alegação de contradição e omissão. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade 

ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 
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requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC. No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelo 

embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento. Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que o embargante tão 

somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, nesse caso, os 

Embargos de Declaração, uma vez que já houve a análise de todas as 

provas na forma como este juízo entende como pertinente. Nesse sentido 

tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação do 

embargante deverá ser levada para nova apreciação, sendo os embargos 

somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil. Isto 

posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou 

omissão a ser sanada REJEITO os embargos, e mantenho integralmente a 

decisão ID. 24827122. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023137-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEY PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE OLIVEIRA GARCIA OAB - MT27345/O (ADVOGADO(A))

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/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 1023137-24.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Materiais e Morais ajuizada por Rosicley Pereira dos Santos em 

desfavor de Banco BMG S/A. A decisão de ID nº 24106377 indeferiu os 

benefícios da justiça gratuita, bem como determinou a comprovação do 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Devidamente intimada, a parte autora deixou decorrer o 

prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão de id 26309286. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais ajuizada por Rosicley Pereira dos Santos em desfavor 

de Banco BMG S/A. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação de ID nº 

24106377. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em consideração a determinação e 

considerando a desídia do patrono da parte autora, que deixou de atender 

referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento da 

presente ação, não resta alternativa a não ser a extinção do feito. Diante 

da ausência de comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os 

benefícios da justiça gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por 

consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, 

parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037762-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GUIA DA SILVA (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 1037762-63.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Gilberto 

Guia da Silva em desfavor de Banco PAN S/A. A decisão de ID nº 

25334817 indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como determinou 

a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão 

de id 26615687. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Gilberto Guia da Silva em desfavor de Banco PAN S/A. Pois 

bem. Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, a parte 

autora não cumpriu a determinação de ID nº 25334817. Sobre o tema, 

disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em 

consideração a determinação e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033554-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL MARCOS DA SILVA (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 1033554-36.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Joadil 

Marcos da Silva em desfavor de Banco Bonsucesso S/A. A decisão de ID 

nº 25299077 indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como 

determinou a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob 
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pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte 

autora deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

certidão de id 26616259. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais ajuizada por Joadil Marcos da Silva em desfavor de Banco 

Bonsucesso S/A. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação de ID nº 

25299077. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em consideração a determinação e 

considerando a desídia do patrono da parte autora, que deixou de atender 

referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento da 

presente ação, não resta alternativa a não ser a extinção do feito. Diante 

da ausência de comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os 

benefícios da justiça gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por 

consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, 

parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030938-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JUAREZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL CANDIDO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030938-59.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por José Juarez da 

Silva em desfavor de Miguel Candido de Souza. De acordo decisão de id 

24118892 foi determinada a intimação pessoal da parte autora para 

manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

no entanto, a autora não foi localizada para a efetivação do ato. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por José Juarez da Silva em desfavor de 

Miguel Candido de Souza. O art. 485, do Código de Processo Civil, regula 

as hipóteses de extinção do feito sem julgamento do mérito, a saber: Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: I – indeferir a petição inicial; II – 

o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV – verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo; V – reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada; VI – verificar a ausência de legitimidade 

ou de interesse processual; VII – colher a alegação de existência de 

convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer a sua 

competência; VIII – homologar a desistência da ação; IX – em caso de 

morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição 

legal; e X – nos demais casos prescritos neste Código. Compulsando os 

presentes autos, verifico diante da certidão de id 28162585, que a parte 

autora não informou o endereço correto nos autos, bem como deixou de 

praticar atos que lhe competiam, abandonando o processo por mais de 30 

(trinta) dias, necessária se faz a extinção do feito, sem julgamento do 

mérito. Assim, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais. P.R.I.C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033572-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL MARCOS 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 1033572-57.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Joadil 

Marcos da Silva em desfavor de Banco Olé Consignado S/A. A decisão de 

ID nº 25300585 indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como 

determinou a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte 

autora deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

certidão de id 26582900. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais ajuizada por Joadil Marcos da Silva em desfavor de Banco Olé 

Consignado S/A. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação de ID nº 

25300585. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em consideração a determinação e 

considerando a desídia do patrono da parte autora, que deixou de atender 

referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento da 

presente ação, não resta alternativa a não ser a extinção do feito. Diante 

da ausência de comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os 

benefícios da justiça gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por 

consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, 

parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029277-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DOS REIS E 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 1029277-74.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Agnaldo Reis e Silva em desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado 

S/A. A decisão de ID nº 24777373 indeferiu os benefícios da justiça 

gratuita, bem como determinou a comprovação do recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão de id 26310177. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Agnaldo Reis e 

Silva em desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Pois bem. 

Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, a parte autora 

não cumpriu a determinação de ID nº 24777373. Sobre o tema, disciplina o 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “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 
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corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Portanto, levando-se em 

consideração a determinação e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029297-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DOS REIS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra 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 1029297-65.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Agnaldo dos Reis e Silva em desfavor de Banco Safra S/A. A decisão de 

ID nº 24777760 indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como 

determinou a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte 

autora deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

certidão de id 26310170. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais ajuizada por Agnaldo dos Reis e Silva em desfavor de Banco Safra 

S/A. Pois bem. Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, 

a parte autora não cumpriu a determinação de ID nº 24777760. Sobre o 

tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: 

“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. Portanto, 

levando-se em consideração a determinação e considerando a desídia do 

patrono da parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019794-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ (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 1019794-20.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Luis 

Carlos Dias de Queiroz em desfavor de Banco PAN S/A. A decisão de ID 

nº 24109511 indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como 

determinou a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte 

autora deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

certidão de id 26309719. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais ajuizada por Luis Carlos Dias de Queiroz em desfavor de Banco 

PAN S/A. Pois bem. Observa-se dos autos que embora regularmente 

intimada, a parte autora não cumpriu a determinação de ID nº 24109511. 

Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em consideração a determinação e 

considerando a desídia do patrono da parte autora, que deixou de atender 

referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento da 

presente ação, não resta alternativa a não ser a extinção do feito. Diante 

da ausência de comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os 

benefícios da justiça gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por 

consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, 

parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022054-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO OLIVEIRA DE MOURA (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 1022054-70.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Ivo 

Oliveira de Moura em desfavor de Banco BMG S/A. A decisão de ID nº 

24108718 indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como determinou 

a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão 

de id 26309704. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Ivo Oliveira de Moura em desfavor de Banco BMG S/A. Pois 

bem. Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, a parte 

autora não cumpriu a determinação de ID nº 24108718. Sobre o tema, 

disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em 

consideração a determinação e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 
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Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008420-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOPFORM IND?STRIA PL?STICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLESSIO MARCELO BETTINI OAB - SP344791 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BSS - INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS, PLASTICOS E DERIVADOS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008420-07.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

TOPFORM Indústria Plástica Ltda. em desfavor de BSS Ind. e Com. de 

Polímeros Plas. e Derivados Ltda EPP. As decisões de ids nº 18555333 e 

24235551 determinaram a comprovação do recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão de id 26310144. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial ajuizada por TOPFORM Indústria Plástica 

Ltda. em desfavor de BSS Ind. e Com. de Polímeros Plas. e Derivados Ltda 

EPP. Pois bem. Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, 

a parte autora não cumpriu a determinação. Sobre o tema, disciplina o art. 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em 

consideração a determinação e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023686-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM NEFI NEVES GAERTNER (REQUERENTE)

KLADES MARCIANA RAMBO GAERTNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-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 1023686-34.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Resolução de Instrumento de Compra e Venda de 

Imóvel c/c Tutela de Urgência ajuizada por Willian Nefi Neves Gaertner e 

Klades Marciana Rambo Gaertner em desfavor de Primor das Torres 

Incorporações LTDA. As partes formularam acordo conforme documento 

ID. 25491775/25491781, requerendo a homologação do mesmo e a 

extinção do processo. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID. 

25491775/25491781, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem 

acerca do cumprimento do acordo entabulado. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para decisão. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022072-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO OLIVEIRA DE MOURA (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 1022072-91.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Ivo 

Oliveira de Moura em desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado 

S/A. A decisão de ID nº 24107820 indeferiu os benefícios da justiça 

gratuita, bem como determinou a comprovação do recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente 

intimada, a parte autora deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão de id 26309692. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Ivo Oliveira de 

Moura em desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Pois bem. 

Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, a parte autora 

não cumpriu a determinação de ID nº 24107820. Sobre o tema, disciplina o 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em 

consideração a determinação e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020952-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDINO DE ASSIS FILHO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020952-81.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, opôs Embargos de Declaração em 

face da sentença Id. 15208142, alegando matéria de contradição. A parte 

autora impugnou os embargos, ID. 21512490, pugnando pelo não 

acolhimento. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC. No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos 

pelo embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 
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eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento. Assim, 

não há que se falar em contradição, uma vez que o embargante pretende 

tão somente a rediscussão da matéria, que já está pacificada em nosso 

tribunal, a fim de adequá-la ao seu entendimento, o que não é possível em 

sede de Embargos de Declaração. Nesse sentido tem decidido o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – (STJ 

REsp AgRg no AREsp 46.024/PR/SÚMULA 426/STJ) - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com 

moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do 

trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em 

demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 

1.194.995/SP). Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já 

determinou que a incidência de juros de mora é a partir da citação válida 

(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR e Súmula 426). (Ap 17322/2018, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) (grifo 

nosso). PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – 

MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 

43/STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e 

à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não 

onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado 

(STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária 

nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante 

previsto no § 7º do artigo 5º da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o 

evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC). (Ap 18893/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) (grifo 

nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE 

APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E 

OBSCURIDADE – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) (grifo nosso). Ademais, é 

importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação do embargante deve ser levada para nova apreciação, sendo 

os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil. Opor embargos de declaração na forma como a 

Embargante tem feito em todos os processos em que atua, alegando 

contradição quando fundamentado está, é mais do que incabível, 

mostrando-se na verdade protelatório (JTACivSP111/338). Assim a 

decisão lançada nos autos não está eivada de vício que ampare a 

inconformidade, já que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou 

de direito – estão expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua 

conclusão implica em erro de julgamento. Com estas considerações, NÃO 

CONHEÇO dos embargos de declaração, mantendo a sentença – ID. 

15208142, por terem caráter manifestamente protelatório. P. R. I. C. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026170-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE OLIVEIRA GARCIA OAB - MT27345/O (ADVOGADO(A))

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/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 1026170-22.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Adeilton Rocha dos Santos em desfavor de Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A. A decisão de ID nº 24107808 indeferiu os benefícios da 

justiça gratuita, bem como determinou a comprovação do recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Devidamente intimada, a parte autora deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, conforme certidão de id 26309699. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Adeilton Rocha dos 

Santos em desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Pois 

bem. Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, a parte 

autora não cumpriu a determinação de ID nº 24107808. Sobre o tema, 

disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em 

consideração a determinação e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021436-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES KRISTINA MOZER GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT23421/O 

(ADVOGADO(A))

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/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 1021436-96.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Francarlos Benedito 

Antônio de Souza e Thamires Kristina Mozer Gomes da Silva em desfavor 

de Solaris Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP. Defiro os pedidos 

formulados e determino a expedição de alvará para liberação dos valores 

vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$ 3.761,91 (três mil 

setecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) a ser 

levantado por Francarlos Benedito Antônio de Souza (CPF nº 

001.324.861-80, Banco do Brasil, Agência 2960-2, Conta Corrente 

22960-1). JULGO EXTINTO o presente processo, na forma do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil. Com o levantamento dos valores, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 280 de 350



arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1029658-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR(A))

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE OLIVEIRA HARTER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029658-82.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Abandono e Inadimplência ajuizada por 

ROYAL Brasil Administração Empreendimentos e Participações Ltda., 

Cuiabá PLAZA Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações 

Ltda., Consórcio Empreendedor do Cuiabá PLAZA Shopping e BR MALLS 

Administração e Comercialização Ltda. em desfavor de Viviane de Oliveira 

Harter – AL MONDO. A parte autora se manifestou no ID nº 28667515, 

informando o desinteresse no prosseguimento do feito, pugnando pela 

extinção sem resolução do mérito. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Despejo por 

Abandono e Inadimplência ajuizada por ROYAL Brasil Administração 

Empreendimentos e Participações Ltda., Cuiabá PLAZA Shopping 

Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., Consórcio 

Empreendedor do Cuiabá PLAZA Shopping e BR MALLS Administração e 

Comercialização Ltda. em desfavor de Viviane de Oliveira Harter – AL 

MONDO. Dispõem os artigos 485, VIII e 200, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quanto: 

VIII – homologar a desistência da ação; Art. 200. Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após a homologação judicial. HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora no ID nº 28667515, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017692-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL BONFIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-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 1017692-25.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Juvenil 

Bonfim dos Santos em desfavor de Banco PAN S/A. A decisão de ID nº 

24878046 indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como determinou 

a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão 

de id 26874375. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Juvenil Bonfim dos Santos em desfavor de Banco PAN S/A. 

Pois bem. Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, a 

parte autora não cumpriu a determinação de ID nº 24878046. Sobre o 

tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: 

“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. Portanto, 

levando-se em consideração a determinação e considerando a desídia do 

patrono da parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1004816-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA VARGAS ROCHA (REQUERENTE)

IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT7397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DREEN BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-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 1004816-04.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Galvão Energia 

Participações S/A em face da decisão datada de 11/11/2016, buscando a 

revisitação da mesma, sob alegação de omissão e obscuridade. Alega o 

embargante que a decisão recorrida foi obscura quanto ao prazo para 

cumprimento da antecipação da tutela (15 dias ou mais), bem como, termo 

inicial e vigor, se contaria a partir da data da audiência de conciliação ou 

após a juntada do mandado de citação cumprido aos autos. Intimada para 

se manifestar sobre os Embargos, a parte autora deixou transcorrer in 

albis o prazo, conforme certidão datada de 30/05/2017 (ID. 28894440). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os 

embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, 

obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC. No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelo 

embargante, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento. Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que o embargante tão 

somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, nesse caso, os 

Embargos de Declaração, uma vez que já houve a análise de todas as 

provas na forma como este juízo entende como pertinente. Nesse sentido 

tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 
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presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação do 

embargante deverá ser levada para nova apreciação, sendo os embargos 

somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil. Além 

disso, a tutela antecipada ante o seu caráter de preventivo do dano ou 

risco ao resultado útil do processo, deve ser efetivada no momento em 

que a parte for efetivamente citada. No caso dos autos, verifica-se que a 

serventia do juízo agindo com a devida diligência, oficiou o Cartório de 

Registro de Móveis para efetuar a baixa na matrícula. Isto posto, ante a 

inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser 

sanada REJEITO os embargos, e mantenho integralmente a decisão datada 

de 11/11/2016. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032183-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES FERREIRA (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 1032183-37.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Gilson Alves 

Ferreira em desfavor de Banco Bonsucesso. A decisão de ID nº 

26300111 indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como determinou 

a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte autora 

deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão 

de id 28631354. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Gilson Alves Ferreira em desfavor de Banco Bonsucesso. Pois bem. 

Observa-se dos autos que embora regularmente intimada, a parte autora 

não cumpriu a determinação de ID nº 26300111. Sobre o tema, disciplina o 

art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em 

consideração a determinação e considerando a desídia do patrono da 

parte autora, que deixou de atender referida determinação, 

impossibilitando, pois, o processamento da presente ação, não resta 

alternativa a não ser a extinção do feito. Diante da ausência de 

comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com 

fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021999-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021999-90.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Celso Silva dos Santos em face de Porto Seguros Cia de Seguros 

Gerais. A parte requerida, pugna pela extinção do feito com julgamento do 

mérito, ante a existência de litispendência. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. No caso dos autos fora distribuída ações 

idênticas, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido, sentenciada em 28 de novembro de 2018, qual seja, “AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. (processo nº 

1019335-86.2017.8.11.0041), que enseja em coisa julgada. A coisa 

julgada, litispendência, perempção são pressupostos processuais 

negativos, isto é, são circunstâncias que, se verificadas dentro do 

processo, ensejam sua extinção. Dá-se a coisa julgada formal quando ela 

decorre, simplesmente, da imutabilidade da sentença, seja pela 

impossibilidade de interposição de recursos, quer porque a lei não mais os 

admite, quer por decurso do prazo, quer por desistência ou renúncia à 

sua interposição. A coisa julgada material é definida no CPC em seu artigo 

502 como “a autoridade, que torna imutável e indiscutível a decisão de 

mérito, não mais sujeita a recurso.” No presente caso a sentença transitou 

em jugado sem manifestação em 04/05/2019, dando ensejo a coisa julgada 

formal e material. Dispõem os art. 485, V, § 3º e 337, § 1º, 2º e 3º, ambos 

do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quanto: (...) V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência 

ou de coisa julgada; (...) § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria 

constantes dos incisos IV, V, VI e IX; em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Art. 337. Omissis: 

(...) § 1º Verifica-se a litispendência ou coisa julgada, quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando 

possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 

3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; § 4º Há 

coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão 

transitada em julgado. No caso em exame, ocorreu a coisa julgada porque 

o requerente repetiu ação idêntica a uma já sentenciada, ou seja, idêntica 

a ação nº processo nº 1019335-86.2017.8.11.0041 que versa sobre as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, já decidida 

por sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, 

sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, V do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o 

valor da condenação, ficando a execução suspensa face a gratuidade 

deferida nos presentes autos. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, observados as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P.R.I.C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022064-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO OLIVEIRA DE MOURA (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 1022064-17.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Ivo 

Oliveira de Moura em desfavor de Banco Bonsucesso S/A. A decisão de 

ID nº 24108737 indeferiu os benefícios da justiça gratuita, bem como 
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determinou a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte 

autora deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme 

certidão de id 26309721. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais ajuizada por Ivo Oliveira de Moura em desfavor de Banco 

Bonsucesso S/A. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 

regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação de ID nº 

24108737. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil: “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. Portanto, levando-se em consideração a determinação e 

considerando a desídia do patrono da parte autora, que deixou de atender 

referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento da 

presente ação, não resta alternativa a não ser a extinção do feito. Diante 

da ausência de comprovação de sua hipossuficiência, indefiro os 

benefícios da justiça gratuita. Desta feita, INDEFIRO a petição inicial, e por 

consequência, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, 

parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046004-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO OLIVEIRA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1046004-11.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Cristiano Oliveira Vilela em 

face de TIM Celular S/A. As partes formularam acordo no ID. 26444518, 

requerendo a sua homologação e a consequente extinção do processo. A 

parte requerida colacionou nos autos o comprovante de pagamento ID. 

27672975. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes no ID. 26444518, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado 

já dispôs sobre o tema. Uma vez que as partes renunciaram o prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. 

P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022641-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO CARDOSO DA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1022641-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Edinaldo 

Cardoso da Costa em face de Porto Seguro Cia de Seguros. Sustenta a 

parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

29/04/2017, conforme certidão de ocorrência (ID – 9105713) que lhe 

causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a 

parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a 

inicial vieram os documentos (ID – 9105700, 9105706, 9105712/9105713). 

Pela decisão (ID – 9316507), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Conforme consta no (ID – 11128227), foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 11267088), suscitou a 

requerida em sede de preliminar a alteração do polo passivo, da ausência 

de comprovação de entrega da documentação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, da 

ausência do boletim de ocorrência – não averiguação dos fatos, da 

ausência do laudo IML. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

12503979) reiterando os termos da exordial. As partes manifestaram 

concordância com relação ao laudo pericial realizado em sessão de 

audiência de conciliação (ID- 16309310 e 15736857). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Edinaldo 

Cardoso da Costa em face de Porto Seguro Cia de Seguros. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da ação, da ausência de comprovação da 

documentação, da carência da ação e da inépcia da inicial pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, da 

ausência do laudo IML, da ausência do boletim de ocorrência. REJEITO a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 
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jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência da entrega de documento administrativo, porque 

está juntado conforme consta no (ID – 9105706). REJEITO a preliminar de 

Carência de Ação pela ausência do Boletim de Ocorrência, pois embora a 

seguradora recorrente tenha alegado em sede de preliminar de carência 

de ação, a ausência do boletim de ocorrência, para a comprovação dos 

fatos alegados na inicial, não se trata de questão preliminar, mas matéria 

relativa à de prova documental e, portanto, atinente ao mérito da demanda. 

IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não 

elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja 

determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de 

prova pericial por perito médico, a fim de complementar o laudo ou 

contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, boletim de atendimento e certidão e ocorrência 

(ID – 9105712 e 9105713), comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação (ID - 11128227) atestou que “opericiado apresenta 

incapacidade intensa (75%) em quadril esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, a autora faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/04/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do quadril, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada incapacidade como intensa no quadril esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a parte 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT movida por Edinaldo Cardoso da Costa em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial em quadril esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (29/04/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019487-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARQUES EL HAGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019487-37.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Reinaldo Marques El Hage em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta o autor que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 23/09/2016, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 

8243645), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

8243615/8243642/8243645/8243612). A decisão (ID – 8303532) deferiu 

os benefícios da justiça gratuita, designou audiência de conciliação e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 284 de 350



determinou a citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID – 

10504440), suscitou o requerido em sede de preliminar à alteração do polo 

passivo da ação, da inépcia da inicial – da necessidade de pedido 

administrativo anterior. Conforme consta no (ID – 10511551) foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. A parte requerida manifestou-se (ID – 15326312 

e 15551524), com relação ao laudo pericial. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 15551334) reiterando os termos da exordial, bem como 

no (ID – 15551524), manifestou favorável ao laudo pericial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Reinaldo 

Marques El Hage em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro 

o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da ação, da inépcia da inicial – da 

necessidade de pedido administrativo anterior. REJEITO a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência do pedido administrativo, porque está juntado no (ID 

– 8243612). Rejeitadas as preliminares, passo a analise do mérito. Alega o 

autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento (ID - 8243645), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de audiência de conciliação (ID 

- 10511551) atestou que “o periciado apresenta incapacidade como 

residual (10%) em membro superior direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/09/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em membro superior 

direito, em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, equivalente a 

R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 
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decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Reinaldo Marques El Hage em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro superior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(23/09/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARI DE ALMEIDA (REU)

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento, dando 

o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito nos 

termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 179392 Nr: 26645-20.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECARLO ENGENHARIA LTDA, CARLOS 

HENRIQUE M. PEIXOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, verifica-se dos autos que tratava-se de ação monitória 

devidamente sentenciada às fls. 30/32, devendo portanto a presente ação 

tramitar como cumprimento de sentença, razão pela qual, CHAMO O FEITO 

À ORDEM para determinar a alteração no sistema Apolo, bem como na 

capa dos autos.

Não obstante o requerimento de fls. 191, constato que ao realizar a 

pesquisa da situação cadastral da empresa, o CNPJ da mesma não é 

valido (extrato anexo), impossibilitando assim a penhora de ativos 

financeiros em seu nome.

Desta forma, intimo o Exequente para manifestar acerca do relato acima, 

indicando o CNPJ correto da empresa Executada no prazo de 15 dias, sob 

pena de prosseguimento do feito somente quanto ao Réu Carlos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738603 Nr: 35183-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE APARECIDA VITORIO ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 Vistos etc...

Intimo o causídico credor para indicar seus dados bancários, no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento do feito.

Em caso de silêncio, por tratar-se de direito disponível, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 84091 Nr: 9714-10.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO MARIA METELO, ROSARIA GAIVA METELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TANAHASHI RIBEIRO 

PINTO - OAB:6359, RENATA ANTELO BRETAS - OAB:6958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3.575-B/MT

 Vistos etc...

Tendo em vista o acordo firmado entre as partes na ação ordinária em 

fase de cumprimento de sentença código nº 98486, o qual deu ensejo a 

extinção do processo, intimo as partes para esclarecerem se o referido 

pacto englobou os honorários devidos na presente ação, no prazo de 15 

dias.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812075 Nr: 18568-07.2013.811.0041

 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: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JUNIOR DE OLIVEIRA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 150793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Prefacialmente, analisando os autos constato que o endereço de fls. 55 

não foi diligenciado, tendo em vista a afirmação da autora de que não tem 

interesse na carta precatória às fls.121, sendo o mesmo confirmado como 

local da residência do Executado, conforme pesquisa via Infojud (extrato 

anexo) e caso ocorresse a conversão em execução, ante a 

impossibilidade jurídica de citação via AR e que a penhora/arresto deverá 

recair sobre o bem dado em garantia, por uma questão lógica, teria que 

ser expedida a deprecada para citação, penhora e demais atos, portanto, 

o caso vem a ensejar o esgotamento dos meios para apreensão.

Desta feita, expeça-se carta precatória com prazo de 90 dias, visando a 

busca, apreensão e citação a ser cumprido no endereço: Avenida Getulio 

Vargas, n° 530, Bairro Centro, Cáceres-MT.

Após, intime-se o Exequente para recolher as custas de distribuição da 

missiva, bem como o valor relativo a diligência, comprovando nos autos 

mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital, com fulcro no princípio da celeridade processual, tudo sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o Banco, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

CASO, insista a parte pela CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO, 
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proceda-se as anotações devidas e expeça-se carta precatória para 

citação e demais atos expropriatórios, observando que a penhora deverá 

ter efeito sob o veículo Palio placas NPO0010, intimando a exequente para 

depósito das custas de distribuição, no prazo de 15 dias, INDEFERINDO 

desde já a citação via AR, por ter o legislador mantido o ato por meio do 

Meirinho.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1027577 Nr: 35604-91.2015.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,)No mais, cite-se o Executado, expedindo-se mandado de citação e 

demais atos, a ser cumprido no endereço de fls. 114: Avenida Archimedes 

Pereira Lima, n° 688, Edifício Newyork City, nesta capital, para pagar o 

débito devidamente atualizado em 03 (três) dias, sob as penas da lei, 

consignando-se a possibilidade deste reconhecer a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC sob pena de 

não o fazendo deve o Sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens o quanto bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

parágrafo primeiro do artigo 827 do CPC, estes serão reduzidos pela 

metade.Com efeito, intimo o Exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio, intime-se o Banco, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066288 Nr: 53811-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO DA CUNHA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 142, bem como, o 

excerto da decisão de fls. 134 que ora transcrevo "Outrossim, restando a 

mesma infrutífera e estando diante de um processo da meta, que se 

arrasta desde 2015, sem a localização do bem e do devedor, deverá o 

autor manifestar o interesse na conversão da ação em execução, 

apresentando planilha atualizada no prazo de 15 (quinze) dias, da 

intimação da certidão negativa do Meirinho", PROCEDO A INTIMAÇÃO DO 

BANCO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106767 Nr: 13305-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA SANTOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da certidão anterior, bem como, dar o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1115622 Nr: 16885-27.2016.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDER LEMES ESPINOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,No mais, cite-se o executado, expedindo-se mandado de citação e 

demais atos, a ser cumprido no endereço de fls. 41, qual seja: Rua Rio 

Guaporé, n° 23, Quadra 20, Bairro Grande Terceiro, nesta capital, para 

pagar o débito devidamente atualizado em 03 (três) dias, sob as penas da 

lei, consignando-se a possibilidade deste reconhecer a dívida e, mediante 

o depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poderá parcelar o saldo remanescente em até 06 

prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC sob pena de 

não o fazendo deve o Sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens o quanto bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

parágrafo primeiro do artigo 827 do CPC, estes serão reduzidos pela 

metade.Com efeito, intimo o Exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio, intime-se o Banco, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1059407 Nr: 50734-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORETI SOARES FEDRIZZI, CLAUVERI 

FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES - OAB:22493/A

 Vistos, etc.

Às fls. 97/100 a Instituição Financeira apresentou acordo entabulado com 

os Executados, entretanto não consta assinatura de nenhum advogado 

com poderes para representa-la, portanto intimo-a para regularizar a 

referida minuta no prazo de 15 dias.

Empós, concluso para extinção do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1005256 Nr: 25643-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJ COMERCIO DE VESTUARIOS E 

ACESSORIOS LTDA ME, MARION SILVA METELLO, JOSANDA CABRAL 
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ALVES, FERNANDA PATRICIA CABRAL ALVES METELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a ausência de intimação da empresa executada, e por verificar que 

quem assinou o contrato de fls. 10/20 em nome desta foi Josanda (citada 

via edital), expeça-se EDITAL DE INTIMAÇÃO, nos moldes dos artigos 257, 

inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo o edital ser publicado uma vez 

no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, para que a empresa se 

manifeste acerca do bloqueio realizado em suas contas bancárias (R$ 

9.572,29) no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do artigo 854 do 

CPC.

Após, concluso para deliberações e análise do pleito de fls. 195/196.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 290954 Nr: 10846-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILCAR JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUAPÉ PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE ABREU FERREIRA - 

OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação Revisional em fase de cumprimento de 

sentença.

Inicialmente, não conheço do pleito de manutenção do valor R$7.393,69, 

pois, conforme enumerado às fls.252 e 253, este já foi levantado e do que 

já foi intimado e permaneceu inerte.

No mais, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais para que 

responda de forma célere o ofício de fls. 277, datado de 27/08/2019.

Por fim, ante a ausência de pagamento/manifestação por parte da 

instituição financeira, intimo o causídico credor para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

Em caso de silêncio, por tratar-se de direito disponível arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 328121 Nr: 879-23.2008.811.0041

 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): LOT SISTEMAS LTDA, ANTONIO CARLOS 

TRITA, RÉGIS LIBERALI WEISSHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Intimo o banco exequente para se manifestar acerca do ofício enviado 

pelo Banco Itaú de fls. 142, no prazo de 15 dias.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349787 Nr: 20067-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRVJ, JMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5.637/MT, RAFAELLA MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHYA MOREIRA BONS 

OLHOS - OAB:OAB/MT 11.029

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca do pagamento efetuado pelos Requeridos às fls. 246/248 no valor 

de R$ 8.732,75, bem como, requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 227183 Nr: 34454-27.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VIEIRO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988 MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT

 Vistos, etc.

Verifica-se que as partes entabularam novo acordo pleiteando pela 

homologação de seus termos e suspensão do feito até o adimplemento 

integral da avença – fls. 332/335.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até o dia 

28/10/2029, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao imóvel indicado na cláusula oito do acordo, acosto 

aos autos a matrícula atualizada dele, constatando que existe disponível 

apenas 4.120,5000 has, conforme informado às fls. 315v/316, pleiteando 

a Instituição Financeira pela retificação do termo de fls. 284 visando 

penhorar os hectares disponíveis (fls. 329/330), o que acolho neste 

momento.

Por conseguinte, defiro o pleito de penhora do imóvel matriculado sob o n° 

485 de propriedade do Executado Luiz Vieiro Trevisan, a recair sobre 

4.120,5000 has, salientando que encontra-se presente na minuta 

assinatura de anuência de seu cônjuge, reduzindo-se a termo conforme 

disposto no artigo 838 do CPC, comunicando-se ao 1º Serviço Registral de 

Nova Mutum/MT, via malote digital, com fulcro no artigo 837 do CPC, nada 

impedindo que por garantia cumpra o credor o contido no artigo 844 do 

CPC.

Indefiro expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para 

retirada de restrições existente no nome do Réu, visto que é ato que 

compete a parte realizar.

No mais, verifique o Sr. Gestor a existência de custas pendentes e em 

havendo, intime-se o requerido para pagamento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo, intime-se o Exequente para manifestar-se em 05 

dias acerca do adimplemento da avença, salientando que em caso de 

silêncio será tido como cumprido.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181684 Nr: 28441-46.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. T. MACHADO - ME, ADEMILSON TEODORO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, bem 

como, tendo em vista a sua inércia quanto ao contido na decisão de fls. 

124, que o Banco, no mesmo prazo acima, diga "acerca do prontuário do 

veículo obtido junto ao Detran (extrato anexo), como requerido às fls. 123, 

terceiro parágrafo", tudo sob pena de extinção dos autos nos moldes do 

artigo 485 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199006 Nr: 2060-79.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLACAS CUIABÁ COMPENSADOS LTDA, ARI 

WOJCIK, SEBASTIÃO EDSON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARNEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:276194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 Intimação de da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se nestes autos acerca da Certidão Negativa de Oficial de 

Justiça de fls. 190, visando a regularização processual quanto á 

Sebastião Edson Soares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20406 Nr: 209-97.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SARGI, JUSSARA MARIA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B, SHERLOCK HOLMES DA SILVA - OAB:4.237-B/MT

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

JOSÉ ADELAR DAL PISSOL, OAB/MT 2838, para, no prazo de 3 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos código 20406, numeração única 

209-97.1999.811.0041, sob pena de aplicação do disposto no parágrafo 

segundo do artigo acima mencionado, DEVENDO, AINDA, NO MESMO 

PRAZO, ESCLARECER OS MOTIVOS POR RETER O CADERNO 

PROCESSUAL EM SUA POSSE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96858 Nr: 12384-21.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 MARIA DE CAMARGO SIQUEIRA, ZILMA 

FÁTIMA DE SIQUEIRA, RITA SIQUEIRA DE ARRUDA, LIOSELINO CAMARGO 

CRISTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA ITAULEASING DE 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA FERREIRA GOMES DA 

SILVA - OAB:9776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:21425/PR, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:26.856/PR, JOSE 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 Tendo em vista que a intimação de fls. 217 não constou o nome do 

Espólio, procedo agora a intimação do polo ativo para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca do laudo pericial de fls. 215/216.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67054 Nr: 912-57.2001.811.0041

 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): CONSTRUTORA CARLOS ARGUELLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOSÉ 

ROBLES VARGAS - OAB:5605 MT

 Ante a petição de fls. 140/143 solicitando desistência da Ação, bem como 

petição de fls. 144/153 solicitando penhora de bem imóvel, procedo a 

intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer 

qual dos pedidos deve prevalecer, sob pena de retorno dos autos ao 

Setor de Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861296 Nr: 2755-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO FERREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa 

do oficial de justiça de fls. 87, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810026 Nr: 16523-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. FOLLES - ME, ARABIE MAGNANTI 

FOLLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 7055-B, OILSON AMORIM REIS - OAB:7035

 Intimação do Banco para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar a 

atualização da dívida, bem como, indicar bens passíveis de penhora, 

atentando-se, inclusive quanto os documentos acostados às fls. 282/284. 

e fls. 312/313 do código: 832358.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 751913 Nr: 3701-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARL ERICH JOHANNES SCHWABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação Monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A 

em face de Karl Erich Johannes Schwabe.

Foram efetuadas diversas diligências no sentido de citar o requerido, 

todas sem êxito, até o momento em que o Oficial de Justiça da Comarca de 

Nova Mutum – MT foi informado de seu falecimento.

O banco acostou a certidão de óbito de fls. 112 v, o que ensejou na 

determinação de fls. 114 para intimação do herdeiro do de cujus, via carta 

precatória, para integrar a lide.

A missiva chegou a ser distribuída, no entanto, o banco exequente pugnou 

às fls. 127/128 pelo julgamento do feito nos termos do art. 487, inciso II do 

CPC (prescrição).

Não obstante as arguições do autor, mister salientar que a morte gera a 

suspensão do feito, nos termos do artigo 313, inciso I do CPC, sendo que 

durante a suspensão não podem ser praticados atos processuais e não 

corre nenhum prazo. Os prazos processuais que já haviam se iniciado 

ficam suspensos e, cessada a suspensão do processo recomeçam pelo 

tempo que restar.

Desta feita, intimo o banco para se manifestar, no prazo de 15 dias, 

comprovar o recolhimento das custas de distribuição da CP naquela 

Comarca, sob pen de reconhecimento de resistência indevida ao comando 

judicial, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

proceder em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238998 Nr: 3546-02.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVES ROBERTO FERREIRA CABRAL, JOSÉ 

ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:OAB/MT 7.042

 Intimação do Banco para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca dos Embargos de Declaração de fls. 303/321.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241470 Nr: 10001-31.2006.811.0041

 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): SÉCULLOS TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, 

ARIADNE ALMEIDA ECHEVERRIA, TATIANA PATRÍCIA FERNANDEZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, JANAINA BARRETO PASSADORE - OAB:3978/TO, 

JOSÉ ANTONIO ARMOA - OAB:10372-B/MT, ROSANGELA PASSADORE 

- OAB:6084/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 Procedo à intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

indicar o exato endereço do imóvel de fls. 84, para a expedição do 

mandado, SALIENTANDO DESDE JÁ a vedação para fornecimento de 

meios ao Oficial de Justiça, não impedindo, todavia, que o interessado 

acompanhe as diligências efetuadas pelo meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1125039 Nr: 20940-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE INACIA DE SOUZA E SILVA, LUIZ 

REI DE FRANÇA E SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Disal Administradora de Consórcio Ltda em face de Inacia de Souza e 

Silva.

A executada foi citada em 2016, no entanto, faleceu em 2017 conforme 

certidão de óbito de fls. 28 apresentada por seu filho Luiz Rei de França e 

Silva Filho ao Gestor.

A tentativa de intimação do espolio da de cujus para integrar a lide restou 

infrutífera, conforme certidão de fls. 53, salientando que o mesmo 

endereço foi localizado na pesquisa via sistema Infojud (extrato anexo).

Assim, observando os números de telefone disponibilizados pelo herdeiro 

às fls. 27, proceda o Sr. Gestor contato com Luiz Rei, com a finalidade de 

obter seu novo endereço e, em sendo positivo o ato, expeça-se mandado 

de citação nos termos da decisão de fls.40.

CASO NEGATIVO, intime-se o banco para diligenciar junto à Ação de 

Arrolamento Sumário n.10594995, o endereço do herdeiro, bem como 

bens passíveis de penhora, já que agora estes estão vinculados ao 

Espólio no prazo de 15 dias.

No que concerne ao pleito de fls. 64, não há de se falar em bacenjud de 

valores, tendo em vista o falecimento do réu, portanto, deverá ao autora 

requerer o que de direito, tendo como base o arrolamento supra 

mencionado, tudo sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se a exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1141501 Nr: 28066-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ DE ALENCAR TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8.659, LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - OAB:8.194-A/MT

 Ante a informação juntada aos autos , proveniente da Secretaria da 

Primeira Câmara de Direito Privado, informando acerca do resultado do 

ju lgamento  do  Recurso  de  Agravo  de  Ins t rumento 

1019184-78.2019.8.11.0000, procedo a intimação do Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco)dias, cumprir a decisão de fls. 255/256, salientando 

que tal Decisão não foi suspensa em momento algum pela interposição do 

sobredito recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1205273 Nr: 6596-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMOA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, JOSÉ 

ANTONIO ARMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

acerca da Exceção de Pré-Executividade de fls. 80/112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 895967 Nr: 27022-39.2014.811.0041

 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): AYRTON CASTRO MARCIANO, VERA LUCIA 

MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 107/108, haja vista que a pesquisa solicitada já foi 

realizada, como se vê às fls. 76.

No mais, procedo a expedição de alvará, conforme dados bancários 

indicados às fls. 95 em nome do Banco Bradesco S/A.

Outrossim, conforme disposto no RAI.n.1008038-40.2019:

TJMT - EMENTA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO D 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE EVETUAL 

REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS 

PESQUISAS - CABÍVEL A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE 

BUSCA DE BENS DO DEVEDOR - POSSÍVEL DEMONSTRAÇÃO DA 

CONDIÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA 

PARTE EXECUTADA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. Deverá ser admitido o pedido de desarquivamento do feito, 

quando o credor requer diligência de busca de bens do devedor, 

apresentando prova documental da existência de bens penhoráveis e/ou 

demonstrando a modificação da situação econômica do Executado.

Assim, tendo esgotadas as pesquisas por meio dos instrumentos 

colocados à disposição do juízo, restando ao Banco a demonstração da 

existência de bens passíveis de penhora, arquivem-se nos termos do 

artigo 921, III do CPC.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925322 Nr: 46692-63.2014.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JUNIOR 

TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar a 

EXATA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 106.582 (registrado 

no Cartório do 6° Serviço Notarial de Cuiabá-MT), A FIM DE QUE ESTE 

JUÍZO POSSA EXPEDIR O DEVIDO MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO 

E INTIMAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001868 Nr: 24210-87.2015.811.0041

 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: MARCIO APARECIDO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT

 Intimação DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 10 (DEZ) DIAS, 

manifestarem-se: o Autor quanto ao depósito efetuado pelo Réu às fls. 

123/125 no valor de R$ 4.351,59; O Banco, ante o depósito de fls. 

123/125, informar a este juízo se desiste ou não do apelo de fls. 106/117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 847534 Nr: 51025-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHÕES LTDA, GILMAR GOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Posto isso, ante o pleito de fl. 158, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC.

Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1137792 Nr: 26478-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL WILLIAN FIGUEIREDO WAQUED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍSA GONÇALVES AQUINO - 

OAB:14.839 MT, VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - OAB:14613

 Vistos...

Lançada a sentença de fls. 99/110, que julgou procedente a ação de 

Busca e Apreensão e parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na reconvenção, a Instituição Financeira interpôs Recurso de Apelação às 

fls. 113/116v, devidamente contrarrazoado às fls.120/131.

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): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812074 Nr: 18567-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UYR BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR, MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - 

OAB:MG/106.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Posto isso, ante o pleito de fl. 104, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação 

de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 831199 Nr: 36880-31.2013.811.0041

 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): IVONE ANTONIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, IONÉIA ILDA VERONESE - 

OAB:9070 - A, JOSE CARLOS SKRZYSOWSKI JUNIOR - OAB:45445/PR, 

LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da Defensoria de fls. 141, que dentre outros, refuta 

por nagativa geral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822783 Nr: 28927-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ZUCHIERI BRESSAN

 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:

 Intima-se o exequente para indicar bens passíveis de serem penhorados 

ou requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção do feito, bem como, diga quanto aos petitórios da Defensoria 

Pública de fls. 160/163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734953 Nr: 31290-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA, 

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA S SANTOS - 

OAB:22.070, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - OAB:357.590/SP, 

Hicham Said Abbas - OAB:294.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT, JONES SOUZA VELHO - OAB:16.702-0/MT

 Certifico e dou fé que o posicionamento adotado pelo magistrado titular 

deste juízo é o de não aceitar a citação por correio, pois, apesar do artigo 

247 do CPC não repetir claramente a regra da vedação da citação por 

correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado a 

referida medida ainda é aplicável.Nesse sentido, vejamos a doutrina mais 

abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do Código de 

Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos 

previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a 

participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de 

execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual código da regra 

expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a viger a exigência 

de que nos processos de execução a citação se dê por oficial de justiça, 

eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos autorizados por 

lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos 

direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. São Paulo: 

Editora Revista do . p.88)”.Sendo assim, procedo à intimação da Parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a diligência para o 

cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos, COMPROVANDO 

O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ [...]

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000684-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAILAN MOREIRA FRANCOZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000684-98.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DAILAN MOREIRA FRANCOZI Faço 

constar que, em diligencia junto ao site do Tribunal de Justiça, esta 

estagiária (Bianca) verificou que as custas e taxas processuais foram 

devidamente recolhidas. Vistos... Verifica-se que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT PUNTO EVO, 

COR: BRANCA, ANO: 2014, PLACA: NTZ5354, 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 
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§§ 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. 27965069. 

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: 1000903-14.2020.8.11.0041

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:

ELIZETE MARIA 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: 

1000903-14.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ELIZETE MARIA 

DE JESUS Faço constar que, em diligencia junto ao site do Tribunal de 

Justiça, esta estagiária (Bianca) verificou que as custas e taxas 

processuais foram devidamente recolhidas. Vistos... Verifica-se que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FIAT 

PALIO FIRE, COR: BRANCA, ANO/MODELO: 2015/2016, PLACA: QBY0180, 

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. 28047880. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de fevereiro de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033461-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO FERNANDO MESQUITA CORREA DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033461-44.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: GLAUCO FERNANDO MESQUITA CORREA DA COSTA 

Vistos etc... Tratam-se autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial. 

O executado compareceu aos autos de forma espontânea, apresentando 

a exceção de pré executividade de Id. 19884103 arguindo, em suma, que 

a planilha apresentada pelo exequente contem vícios que incluem multas e 

juros sem qualquer previsão contratual. Aduz que com o advento da Lei nº 

9138/95 os contratos originários foram securitizados transformando a 

dívida de moeda corrente para produtos, no entanto, ante as diversas 

renegociações efetuadas entre as partes a operação ficou onerosa ao 

executado, já que ocorreu a substituição de pagamento de produto 

agrícola para moeda corrente, pugnando pelo recebimento da exceção, a 

fim de se elucidar a questão das benesses da Lei nº 9138/95, bem como a 

revisão da planilha de débitos com a utilização da referida Lei. Em tutela de 

urgência, pleiteia o executado pela determinação de retirada de seu nome 

do rol dos maus pagadores, já que como garantia do contrato foi dado um 

imóvel rural que vale o triplo do valor da dívida, requerendo, ao final, pela 

intimação do banco para se manifestar acerca da securitização prevista 

na Lei nº 9138/95 e refazer os cálculos de acordo com a referida 

legislação, bem como pela concessão de tutela de urgência para retirada 

de seu nome do rol dos maus pagadores. Por meio da petição de Id. 

20662000 o banco rechaça as arguições do executado, alegando que os 

elementos apresentados pelo devedor carecem de veracidade e 

demandam dilação probatória, não podendo ser conhecido de ofício já que 

não estão elencadas no rol das matérias de ordem pública, além de 

matéria não aventada. Afirma que as partes firmaram livre e validamente o 

contrato, tendo o executado conhecimento das obrigações que estava 

assumindo com o banco, requerendo, ao final, pelo não acolhimento dos 

termos da exceção de pré executividade. É o relatório. Decido. É de amplo 

conhecimento que as matérias de ordem pública podem ser arguidas, a 

qualquer tempo, em qualquer instância e não geram preclusão. Isto 

porque, tratando-se de pressupostos processuais e condições da ação, 

delas o juiz conhece de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor 

do disposto do art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil. Assim, se delas 

o juiz conhece de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, emerge 

evidente que o executado poderá alertá-lo, quanto à inexistência dos 

pressupostos de admissibilidade, também a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, mediante simples petição, sem necessidade de garantia do 

juízo, via de Exceção de Pré Executividade. Desta feita, verifica-se que a 

matéria arguida pelo executado em necessita de dilação probatória, não 

podendo ser conhecida pelo magistrado por meio de exceção de pré 

executividade. Vejamos os entendimentos jurisprudenciais sobre o 

assunto: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - EXCEÇÃO DE 

PRÉ -EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

– SENTENÇA REFORMADA. Nos termos da súmula 393 do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), a Exceção de Pré -executividade “é admissível 

na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que 

não demandem dilação probatória ”. Considerando que os documentos 

anexados aos autos não são suficientes para afastar a legitimidade do 

devedor, para figurar no polo passivo do feito e há necessidade de 

dilação probatória , deve a sentença ser reformada. (N.U 

0011391-90.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 

19/12/2019) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - 

ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO EXECUTIVO NÃO POSSUI LASTRO - 

DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - IMPROPRIEDADE DA VIA. "O 

manejo de exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível 

quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de 

ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória" (AgInt no AREsp 

1283280/RS). Se a cognição da questão, pelo julgador, quanto ao lastro do 

título executado reclama produção de prova, a via estreita da exceção de 

pré-executividade é inadequada para a apreciação da alegação. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.063848-6/001, Relator(a): Des.(a) 

Valéria Rodrigues Queiroz , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

19/12/0019, publicação da súmula em 20/01/2020) Feitas essas 

considerações, rejeito a Exceção de Pré Executividade apresentada. 

Outrossim, indefiro o pleito formulado em tutela de urgência, haja vista que 

o executado não acostou aos autos a matrícula atualizada do imóvel dado 

em garantia, com o fito de demonstrar a existência ou não de outras 

averbações de penhora, ato que lhe competia. No mais, expeça-se carta 

precatória a Comarca de Santo Antônio do Leverger – MT com prazo de 

120 dias para penhora, avaliação e demais atos expropriatórios em 

relação ao imóvel descrito no “item d” da petição inicial (imóvel dado em 

garantia). Para tanto, INTIMO O EXEQUENTE para recolher as custas de 

distribuição da missiva, bem como comprovar nos autos mediante petição 

no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via malote digital com 

fulcro no princípio da celeridade processual, bem como apresentar a 

planilha atualizada do débito, tudo 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, 11 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023002-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES LTDA - 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: 

1023002-80.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES LTDA - ME 

Vistos, etc. Vislumbro dos autos que os objetos da lide foram apreendidos 

aos 19 de março de 2018 (ID. 12572372), sendo posteriormente 

apresentada minuta de acordo celebrada entre as partes, requerendo sua 

homologação e consequente extinção (ID. 27802528), sem fazer menção 

acerca da devolução e/ou entrega dos bens móveis a Instituição 

Financeira. Portanto, intimo a Instituição Financeira para manifestar acerca 

do exposto acima, comprovando a devolução dos bens ao Requerido, se 

for o caso, sob pena de homologação do acordo e extinção do feito. 

Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de fevereiro de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023002-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES LTDA - 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: 

1023002-80.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES LTDA - ME 

Vistos, etc. Vislumbro dos autos que os objetos da lide foram apreendidos 

aos 19 de março de 2018 (ID. 12572372), sendo posteriormente 

apresentada minuta de acordo celebrada entre as partes, requerendo sua 

homologação e consequente extinção (ID. 27802528), sem fazer menção 

acerca da devolução e/ou entrega dos bens móveis a Instituição 

Financeira. Portanto, intimo a Instituição Financeira para manifestar acerca 

do exposto acima, comprovando a devolução dos bens ao Requerido, se 

for o caso, sob pena de homologação do acordo e extinção do feito. 

Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de fevereiro de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024906-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA REGINA SOUZA PARENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024906-04.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: TANIA REGINA SOUZA PARENTE Vistos, etc. 

Vislumbro dos autos que no ID. 260528259 as partes entabularam acordo, 

requerendo sua homologação e suspensão do feito até o dia 30/01/2020. 

Desta feita, intimo o Exequente para informar acerca do adimplemento da 

composição amigável no prazo de 15 dias, sob pena de homologação e 

extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002103-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ANDRADE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002103-56.2020.8.11.0041. AUTOR: WESLEY ANDRADE SILVA REU: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos, etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao Requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Tratam os autos de Ação Revisional Ordinária C/C 

Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito e Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada, objetivando o Autor em tutela de urgência 

que o Réu abstenha de ajuizar ação de busca e apreensão e incluir seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito, bem como a autorização para 

depositar em juízo as parcelas vencidas no valor incontroverso e/ou 

integral. Mister se faz considerar que, em que pese o requerimento de 

revisão das cláusulas firmadas no contrato objeto de revisão, não há 

justificativas plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que o mero 

ajuizamento de ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora. 

Desta feita, o que concerne ao pleito de consignação em juízo do valor, há 

de se ter em vista, no entanto, que consoante firmado pelo art. 330, §§ 2º 

e 3º, do CPC: “§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 

2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Desta feita, compete à parte, não obstante o ajuizamento de 

ação de busca e apreensão, continuar pagando as prestações na forma 

em que assumidas em contrato. No mais, em que pese o requerimento de 

abstenção de ajuizamento de busca e apreensão, bem como proibição de 

anotação do nome do Réu no SPC/SERASA, vejo que não há motivação 

para o acolhimento deles, posto que o mero ajuizamento de ação revisional 

não possui o condão de ilidir a sua mora, não havendo justificativas 

plausíveis para seu deferimento. Isso porque, consoante julgamento em 

incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, 

Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, que o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida 

cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: “a) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar 

demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a 

parcela incontroversa ou prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz”. Feitas essas considerações, tenho não aclarada a 

probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados em 

tutela de urgência. No mais, é sabido que a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

cite-se a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para comparecer 

à audiência de conciliação que designo para o dia 13 de maio de 2020, às 

18h00, fazendo-se na carta constar as advertências dispostas no art. 334 

do CPC, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na forma 

do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em 

juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 

10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a 

prática de atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013452-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA SANTANA SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-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: 1013452-95.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EXECUTADO: ELZA 

SANTANA SOARES Vistos, etc. Tratam-se os autos de Ação de Busca e 

Apreensão em fase de CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. A sentença de ID. 

15832071 foi exarada 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 a autora ao pagamento 

das custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa”. A Instituição 

Financeira apresentou recurso de apelação (ID. 16316266) que teve seu 

seguimento negado, bem como majorou os honorários advocatícios para 

15% (ID. 22953677). O Credor requereu o cumprimento da sentença (ID. 

24881480), entretanto ante a ausência de pagamento (ID. 25037041), 

efetuou-se o bloqueio via Bacenjud do valor devido (ID. 26118498) R$ 

4.319,78, não havendo manifestação do Banco (ID. 28011459). Posto isso, 
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JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação em fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Ante a ausência de manifestação da instituição financeira, procedo a 

transferência do valor bloqueado de sua conta bancária. Ato contínuo 

OFICIE-SE À CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS para que realize a 

necessária vinculação do montante bloqueado (ID: 072020000001739170). 

Após, concluso para expedição de alvará judicial. Cumpra-se. Cuiabá, 11 

de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018037-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUDE SALES DA CUNHA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO MATEUS MORAES LOPES OAB - MT12636-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: 

1018037-93.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: CREUDE SALES DA CUNHA - ME Vistos, etc. Ante a 

indicação dos dados bancários no ID. 18927764, segue alvará judicial em 

favor da Instituição Financeira: Banco Bradesco S.A. Agência: 4040 Conta 

Corrente:1-9 Banco: 237 CNPJ: 60.746.948/0001-12 No mais, remetam-se 

os autos ao arquivo com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033908-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE OLIVEIRA MALHEIROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297-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: 

1033908-32.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ALINE DE OLIVEIRA MALHEIROS Vistos, etc. Ante a 

apresentação da procuração atualizada (ID. 25409385), segue alvará 

judicial em favor da Instituição Financeira, conforme dados bancários de 

ID. 23511116: Banco do Brasil Agência: 1622-5 Conta Corrente: 13908-4 

CNPJ: 06.770.702/0001-30 Favorecido: Jose Carlos Skrzyszowski Junior 

Advogados No mais, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060703-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ASLAN VIANA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1060703-07.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: RAFAEL ASLAN VIANA 

DA CRUZ Vistos... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 28870613, JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do 

pedido, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação 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)

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar o ofício expedido e 

comprovar nos autos, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

Intimação 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))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040068-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

 

Ficam as partes requeridas intimadas do depósito da original Cédula de 

Crédito Bancário n. 40/00707-3 na Secretaria da Vara, para consulta do 

prazo de 05(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040304-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILENE CELINA VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RAZZINI FANCK OAB - MT26389/O (ADVOGADO(A))

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora protocolizar o(s) 

ofício(s) expedido(s) e comprovar nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042892-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE ROGERIA DELFINO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento da guia referente à 

distribuição da Carta Precatória para remessa eletrônica, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0044103-06.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE MARCOS MORGAN (EXECUTADO)

ELIANE MARCELA MEDINA BUESO MACHADO (EXECUTADO)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS 

AUTOS N 0044103-06.2011.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO DA 

PARTE EXEQÜENTE(S): FABIULA MULLER e GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI EXECUTADO (A,S): A INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - 

ME , JOSE MARCOS MORGAN e ELIANE MARCELA MEDINA BUESO 

MACHADO INTIMANDO(A,S): A INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 

CNPJ: 08.458.926/0001-37 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

15/12/2011 VALOR DO DÉBITO: 157.917,22 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da 

parte Executada acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) , 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de não o 

fazendo incorrer em multa de 5% do débito. Cuiabá - MT, 11 de fevereiro 

de 2020. Assinado Digitalmente Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026517-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA GONCALVES NONATO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026517-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: LUCIULA GONCALVES NONATO Vistos, etc. Não há nenhuma 

comprovação de que quem assinou a carta citação tenha sido o porteiro 

de qualquer condomínio. Assim, INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para providenciar a citação da parte requerida 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, 11 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES 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: 1014530-27.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: FLAVICK 

MENDES SILVA Vistos, etc. O processo de execução possui 

procedimento próprio não cabendo aplicação da regra geral, pois 

necessita desde o primeiro ato atuação do meirinho, encontrando ou não o 

executado. Assim, desentranha-se o mandado de citação para 

cumprimento nos endereços indicados ao id. 29021878, bem como, 

expeça-se Carta Precatória para citação e demais atos executórios, para 

as comarcas ali indicadas. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059162-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL FELIX DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1059162-36.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: LORIVAL FELIX DE MELO Vistos, 

etc. O processo de execução possui procedimento próprio não cabendo 

aplicação da regra geral, pois necessita desde o primeiro ato atuação do 

meirinho, encontrando ou não o executado. Assim, desentranha-se o 

mandado de citação para cumprimento no endereço indicados ao id. 

29020732. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039513-85.2019.8.11.0041

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:

ROSTER INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

SILVIANE ARRUDA ESTERY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA ANDRADE DE CASTRO OAB - RS67690 (ADVOGADO(A))

NICOLE FROHLICH SOARES OAB - RS109254 (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: 1039513-85.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: AMAGGI S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EXECUTADO: ROSTER 

INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, SILVIANE 
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ARRUDA ESTERY Vistos, etc. Certifique-se sobre envio e andamento da 

carta precatória expedida. Estando no juízo deprecado, intimem-se as 

partes para postularem sobre citação/penhora e demais atos executórios 

no Juízo Deprecado. Os pedidos aqui efetivados neste sentido estão 

prejudicados, considerando que cabe ao Juízo Deprecado dirimir as 

questões postas. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061459-16.2019.8.11.0041

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:

JOAO FLAVIO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1061459-16.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO FLAVIO 

GONCALVES Vistos, etc. A dilação já foi concedida nos autos. Assim, 

deverá o autor cumprir determinação dos autos no prazo legal. Cumpra-se 

CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011320-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVIA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES (EXECUTADO)

JUSCIMAR FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029145-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.F.C.REGIONAL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

CIELO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029145-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): C.F.C.REGIONAL 

LTDA - ME REU: CIELO S.A., BANCO BRADESCO Vistos, etc. A dilação já 

foi concedida nos autos. Assim, deverá o autor cumprir determinação dos 

autos no prazo legal. Cumpra-se CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0017821-67.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VICENTE DA SILVA (EXECUTADO)

YVES DA SILVA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0017821-67.2007.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SISTEMA 

S.A EXECUTADO: LUIZ VICENTE DA SILVA, YVES DA SILVA CORREA 

Vistos, etc. Em face da postulação do autor, remetam os autos ao arquivo 

por um ano, com suspensão do prazo prescricional. Não havendo 

manifestação, passará a decorrer o prazo prescricional. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020098-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

LEANDRO PAES DE FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020098-24.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LEANDRO PAES DE 

FARIAS Vistos, etc. A dilação já foi concedida nos autos. Assim, deverá o 

autor cumprir determinação dos autos no prazo legal. Cumpra-se CUIABÁ, 

11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046965-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JOSE DOS SANTOS SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046965-49.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: FRANCISCA JOSE DOS 

SANTOS SOUSA EXECUTADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Cite-se para pagar em três 

dias. (art. 829). Após, aguarde-se julgamento do conflito de competência e 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060449-34.2019.8.11.0041

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:

ERICK VINICIUS DE AGUIAR (REU)

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR (REU)

ROBERTO CHAVES DE AGUIAR (REU)

CARLOS ROBERTO DE AGUIAR (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060449-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA ESPÓLIO: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR REU: MARIA ABADIA 

PEREIRA DE SOUZA AGUIAR, ERICK VINICIUS DE AGUIAR, ROBERTO 

CHAVES DE AGUIAR Vistos, etc. Defiro a emenda da inicial para surtir 

seus efeitos legais. Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, 

constando todas às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do 

CPC. Fixo os honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. 

Consigne-se no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento 

de custas. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005175-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FERREIRA DE LIMA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005175-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): EXPEDITO FERREIRA 

DE LIMA NETO REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Mantenho 

determinação dos autos. Decorrido o prazo legal, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0044103-06.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE MARCOS MORGAN (EXECUTADO)

ELIANE MARCELA MEDINA BUESO MACHADO (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar guia de 

recolhimento da diligência 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: 0040236-05.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISOMAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ADILSON TEIXEIRA DE BESSA (EXECUTADO)

JOSE IDELFONSO PASSOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-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: 0040236-05.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ISOMAR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, ADILSON 

TEIXEIRA DE BESSA, JOSE IDELFONSO PASSOS Vistos, etc. Em face da 

certidão de id. 29074052, proceda-se com a atualização do débito, custas 

e despesas processuais, acrescentando os honorários advocatícios 

fixados nos autos. Atualize-se a avaliação e após, remeta-se o feito para 

a Hasta Pública, com as formalidades legais. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046299-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON BATISTA DA GUIA (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: 1046299-48.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

AYMORE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EVERSON BATISTA DA GUIA 

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 ou indicar a 

exata localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020672-76.2018.8.11.0041

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: 1020672-76.2018.8.11.0041. 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. Expeça-se mandado de 

penhora/avaliação/remoção do bem indicado pelo credor, se de 

propriedade da parte executada. Após, intime-se a parte executada da 

penhora e avaliação e nomeação de depositária fiel. Cumpra-se. CUIABÁ, 

11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0018339-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000622-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))
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RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO FREIRE PUFAL (REU)

SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - 

ME (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça 

de id 28525771, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0023681-73.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SPENTHOF (EXECUTADO)

SPENTHOF & CIA 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: 0023681-73.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: SPENTHOF & CIA LTDA - ME, 

MARCIO SPENTHOF Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003549-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida, bem 

como proceder a complementação de diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo legal.

Intimação 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)

 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021512-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E SIMBO-FRUTAS E LEGUMES - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-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: 1021512-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: E SIMBO-FRUTAS E LEGUMES - ME Vistos, etc. Intimem-se as partes 

da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo requerido, arquive-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027891-77.2017.8.11.0041

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:

R L DO AMARAL - EPP (EXECUTADO)

RICARDO LUIZ DO AMARAL (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: 0033383-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RENATO ROCHA (EXECUTADO)

ENPRON CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI - EPP 

(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: 1018350-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONES FERREIRA PIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMIS LESSA DA SILVA OAB - MT15355-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: 1018350-49.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JHONES FERREIRA 

PIRES Vistos, etc. Intime-se o autor para comprovar a restituição do bem à 

parte requerida no prazo legal, conforme v. Acórdão, sob pena e bloqueio 

do valor do bem, conforme tabela fipe. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 
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fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005702-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDES DA CRUZ NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005702-03.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JOAO FERNANDES DA CRUZ NETO Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato E APRESENTAR O CONTRATO COM GARANTIA 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA correto, ditado na Inicial, em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005625-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005625-91.2020.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO REU: 

JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ 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, 11 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

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: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BANCO DA AMAZONIA SA Parte Ré: EXECUTADO: NEURI BAU Senhor 

Presidente: Conforme cópias anexas, informo a Vossa Excelência a 

inércia da Instituição Financeira 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 SEDE DO 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDADESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038240-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON RICARDO MARTINS GONCALVES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006171-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042212-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE SEBASTIANA DE ASSIS BARINI (REU)

JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI (REU)

TIAGO VIANNA DE ARRUDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre os 

embargos monitórios acostados aos autos e especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a 

Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057279-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO 

EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 301 de 350



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: 0023681-73.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SPENTHOF (EXECUTADO)

SPENTHOF & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001993-57.2020.8.11.0041

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:

I M ARRAES EIRELI - ME (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055708-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO EMILIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012509-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CARAM LAURINDO OAB - MT21522/O (ADVOGADO(A))

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT6009-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA OAB - MT4338-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YOLANDA MARIA DO NASCIMENTO OJEDA (EXEQUENTE)

TEREZINHA DE MATTOS (EXEQUENTE)

JANETH PEREIRA SALIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER NOVAES SANTA ROSA OAB - MT6277/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá o exequente se manifestar sobre a certidão de decurso de prazo 

de id. 28606988 e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0040303-62.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALBER SANTOS PIO CODECO (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada da expedição da certidão de crédito, juntada 

aos autos pelo ID 29101206.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023927-42.2018.8.11.0041

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:

NATACHA OLEINIK DE MORAES (REU)

SEMENTES MONIK EIRELI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023927-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: SEMENTES MONIK EIRELI, NATACHA OLEINIK DE MORAES 

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, 21 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037307-69.2017.8.11.0041

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:

VERA CRUZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REU)

DANIELA PEREIRA DE NOVAES CORREA (REU)

GERALDO DE CARVALHO CORREA JUNIOR (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037307-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: VERA CRUZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, GERALDO 

DE CARVALHO CORREA JUNIOR, DANIELA PEREIRA DE NOVAES 

CORREA Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para dar prosseguimento ao feito 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, 18 de setembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (EXECUTADO)

 

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: 1048883-88.2019.8.11.0041

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:

THYAGO DOS ANJOS CAMARGO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora apresentar a guia de recolhimento da diligência nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 302 de 350



autos, ou oferecer meios para condução do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 05 (cinco) dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022583-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMGM MINERACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora, indicar bens passiveis de penhora, no prazo de 5 

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)

 

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: 1020588-75.2018.8.11.0041

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:

ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059016-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTONI ALVES DE LIMA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026517-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA GONCALVES NONATO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026517-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: LUCIULA GONCALVES NONATO Vistos, etc. Não há nenhuma 

comprovação de que quem assinou a carta citação tenha sido o porteiro 

de qualquer condomínio. Assim, INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para providenciar a citação da parte requerida 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, 11 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047523-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VALDEVAN COSME TARGINO (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO DA SILVA (EXECUTADO)

VOLTRONIC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (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: 0006708-44.1992.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANERJ BANCO DE INVESTIMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ADELAR DAL PISSOL OAB - MT2838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ARANTES FERREIRA GONCALVES (EXECUTADO)

 

Sentença: "Diante do exposto e considerando o que mais consta dos 

autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução 

com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de 

Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição 

intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, 

isentando nos honorários advocatícios por não haver complementação da 

relação processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059162-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL FELIX DE MELO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067612/2/2020 Página 303 de 350



dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023927-42.2018.8.11.0041

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:

NATACHA OLEINIK DE MORAES (REU)

SEMENTES MONIK EIRELI (REU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora proceder a distribuição 

da carta precatória expedida e comprovar nos autos, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037307-69.2017.8.11.0041

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:

VERA CRUZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REU)

DANIELA PEREIRA DE NOVAES CORREA (REU)

GERALDO DE CARVALHO CORREA JUNIOR (REU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora proceder a distribuição 

da carta precatória na comarca deprecada e comprovar nos autos, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias úteis

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054294-15.2019.8.11.0041

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:

SILDIRLA SANTOS FARIAS (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora proceder a distribuição 

da carta precatória expedida na comarca deprecada e comprovar nos 

autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0026430-63.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS DE JORGE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI OAB - 081.033.721-53 (REPRESENTANTE)

 

Deverá a Parte Autora indicar novo endereço para intimação do executado 

LUIZ CARLOS DE JORGE, ou apresentar a guia de recolhimento e 

comprovante de pagamento da diligência correspondente ao endereço de 

id 24784562, nos termo da certidão de id 28213920, no prazo de 05 dias 

úteis.

Citação

Citação 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)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N 

1046459-73.2019.8.11.0041 AÇÃO: BUSCA E APREENSÃO PARTE 

AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA PARTE RÉ: IRINEU ITOR 

DASSOW KLEIN CITANDO(A,S): IRINEU ITOR DASSOW KLEIN - CPF: 

273.898.631-53 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/10/2019 VALOR 

DO DÉBITO: R$ 38.773,50 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição, para, 

no prazo de dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar a 

integridade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

de ônus. (artigo 3º § 2º da lei n. 10.391/04). Deverá ainda, querendo, 

apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. Não havendo 

resposta no prazo especificado será decretada a revelia com nomeação 

de Curador Especial. Este edital tem também, por finalidade, INTIMAR A 

PARTE REQUERIDA da apreensão do veículo, objeto da ação, qual seja, 

UM VEÍCULO MARCA NISSAN, MODELO VERSA FLEX S 1.0 12V 

FLEXSTART A/G 4P, ANO 2017 /2017, CHASSI 94DBFAN17HB103020, 

PLACA PYY3818, COR PRETA, RENAVAM N° 1108375275. RESUMO 

INICIAL: Por “Contrato de Financiamento” nº 0169217564, celebrado entre 

as partes no dia 13/05/2019, o Requerente concedeu um crédito ao(a) 

Requerido(a), no valor líquido de R$ 35.363,86 (trinta e cinco mil trezentos 

e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos ) , que deveria ser pago 

em 48 prestações no valor de R$ 1.103,48 (um mil cento e tres reais e 

quarenta e oito centavos ) cada uma, cujo vencimento da primeira estava 

previsto para o dia 13/0 6/2019 e da última para o dia 13/05/2023, 

destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca 

NISSAN, modelo VERSA FLEX S 1.0 12V FLEXSTART A/G 4P, ano 2017 

/2017, chassi 94DBFAN17HB103020, placa PYY3818, cor PRETA e 

renavam nº 1108375275. Ocorre, entretanto, que o(a) Requerido(a) não 

cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as 

prestações vencidas a partir de 13/06/2019, cuja mora está devidamente 

comprovada por notificação extrajudicial e protesto inclusos, conforme 

artigo 3º e 2º, do artigo 2º, do Decreto -Lei nº 911/69, com as alterações 

da Lei nº 13.043/2014, podendo ser requerida contra o devedor , a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Cuiabá - MT, 11 de fevereiro 

de 2020. Assinado Digitalmente Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora 

Judiciária Segunda Vara Especializada Direito Bancário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028677-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA SERGIO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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: 

1028677-53.2019.8.11.0041. REQUERENTE: LEDA MARIA SERGIO 

RONDON REQUERIDO: 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, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001483-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTUNES FERRAZ (REQUERIDO)

VILSON ANTUNES FERRAZ - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001483-44.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: VILSON ANTUNES FERRAZ - ME, VILSON 

ANTUNES FERRAZ Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem 

prorrogação. Após, diga-se e conclusos. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0013208-86.2016.8.11.0041

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:

LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (EXECUTADO)

ANA PAULA FERRAZ DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

0013208-86.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME, 

JULIANO DE ARRUDA VARGAS, ANA PAULA FERRAZ DE MORAES 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011702-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011702-53.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA 

E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 

ME, DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA Vistos, etc. Recebo os embargos 

de declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, analisando seus 

argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a decisão 

prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser 

cumprido como ali consignado, em todos seus termos. Não cabe aqui 

nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente 

elencados na referida decisão. Assim, cumpra-se a referida em todos 

seus termos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018487-02.2017.8.11.0041

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:

CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA (EXECUTADO)

ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-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: 

1018487-02.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - ME, EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA 

SANTIAGO E SILVA Vistos, etc. Diante da anuência tácita das partes, 

homologo o cálculo da contadoria, para surtir seus efeitos legais. Intime-se 

o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal e após, 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005766-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULITA SCHORR BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005766-13.2020.8.11.0041. AUTOR(A): JULITA SCHORR BEZERRA REU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação 

atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual 

junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como 

inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Necessário 

se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação 

negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. Para 

comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos 

mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido 

ocasionará perda de seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos 

autos. Assim, Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, 

proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer 

comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo 

comprovação, certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de 

rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em 

cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e 

seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005754-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE APARECIDA RIBEIRO DE MOURA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005754-96.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

JACQUELINE APARECIDA RIBEIRO DE MOURA 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, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015411-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS PAO INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015411-04.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SAFRA S-A 

REQUERIDO: MINAS PAO INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME Vistos, etc. Considerando que a parte 

sucumbida efetivou o pagamento da condenação, conforme anunciado 

nos autos, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 

924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas 

pela Instituição Financeira. Expeça-se alvará em favor do do 

credor/requerido. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014002-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO DE ARRUDA BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014002-85.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GILDO DE ARRUDA BOTELHO Vistos, etc. Considerando que 

as partes fizeram composição amigável, conforme anunciado nos autos, 

com relação ao débito em aberto, Julgo por Resolução de Mérito a ação, 

com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos 

autos, recolha-se mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido, 

deverá haver restituição do bem a parte requerida, arcando o autor com a 

diligência. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da 

restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002241-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BARBOSA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002241-23.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAURICIO 

BARBOSA SILVA Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram 

composição amigável, conforme anunciado nos autos, com relação ao 

débito em aberto, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no 

artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver 

restituição do bem a parte requerida, arcando o autor com a diligência. 

Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial 

e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1049510-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADER POMPEO DE ALBUQUERQUE (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1049510-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: JADER POMPEO DE ALBUQUERQUE Vistos, etc. A parte 

autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente 

Ação, visando o recebimento de valor consignado na inicial. Roga pela 

procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. 

Instruiu seu pedido com documentos acostados na inicial. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar defesa, conforme certificado nos autos. Vieram-me conclusos 

os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado 

na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. O processo encontra-se maduro para receber 
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decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento 

antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II c.c. artigos 700 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que na presente ação está 

se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito 

através da presente Ação Monitória. A parte requerida foi citada e deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito ou apresentar 

Embargos, consoante certificado nos autos. Razão pela qual, decreto-lhe 

a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia da requerida demonstra não ter 

qualquer interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, 

deixou escoar o prazo sem nada manifestar. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do mesmo Diploma Legal e 

estes acarretam as conseqüências jurídicas ali apontadas. Diante do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução 

de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o 

artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o 

mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 

25.192,95 (vinte e cinco mil e cento e noventa e dois reais e noventa e 

cinco centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos 

índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no 

Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da 

ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo, ficando a parte requerida intimada a proceder o pagamento em 

quinze dias, do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e 

penhora. Intime-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057851-10.2019.8.11.0041

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:

JOSE SEVERINO BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057851-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: JOSE SEVERINO BARBOSA Vistos, etc. A parte autora, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação, 

visando o recebimento de valor consignado na inicial. Roga pela 

procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução. 

Instruiu seu pedido com documentos acostados na inicial. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar defesa, conforme certificado nos autos. Vieram-me conclusos 

os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado 

na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. O processo encontra-se maduro para receber 

decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento 

antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II c.c. artigos 700 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que na presente ação está 

se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito 

através da presente Ação Monitória. A parte requerida foi citada e deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito ou apresentar 

Embargos, consoante certificado nos autos. Razão pela qual, decreto-lhe 

a revelia, aplicando seus efeitos. A inércia da requerida demonstra não ter 

qualquer interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, 

deixou escoar o prazo sem nada manifestar. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do mesmo Diploma Legal e 

estes acarretam as conseqüências jurídicas ali apontadas. Diante do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução 

de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o 

artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o 

mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 

149.781,01 (cento e quarenta e nove mil e setecentos e oitenta e um reais 

e um centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos 

índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no 

Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Condeno a parte requerida nas 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

que arbitro em 10%(dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da 

ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo, ficando a parte requerida intimada a pagar a condenação em 

quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e 

penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060551-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1060551-56.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: EVERTON LUIS 

DE ALMEIDA Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão, 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado 

na inicial, tornando em definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com 

documentos acostado na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a 

citação. Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo 

assinalado sem apresentar resposta ou purgar mora na forma 

determinada nos autos. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e 

Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final. O processo 

encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de 

outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do 

artigo 355-II do Código de Processo Civil. A parte requerida foi citada nos 

autos e deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta 

ou purgar a mora, conforme certificado no processo, razão pela qual, 

decreto-lhe a revelia. A ausência de contestação e purgação de mora 

como determinado nos autos, caracteriza a inércia da parte requerida não 

demonstrando ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois 

apesar de citada, deixou escoar o prazo sem apresentar resposta ou 

purgar a mora. Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na 

inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e 

estes acarretam as conseqüências jurídicas ali apontadas. Até porque, 

não questionou o débito anunciado na inicial. Diante do exposto e 

considerando o que mais dos autos consta Julgo Por Resolução de Mérito 

a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 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, bem como liberar a 

restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. 

Condeno a parte requerida 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 intimada a parte requerida para proceder pagamento voluntário da 

condenação em quinze dias, sob pena de multa de dez por cento e 
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penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007450-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 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, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, ficando a parte Requerida intimada para proceder pagamento 

voluntário da coNdenação em quinze dias, do trânsito em julgado, sob 

pena de aplicação de multa de dez por cento, com expedição de mandado 

de penhora e avaliação. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043729-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1043729-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): FERNANDO JOSE 

LIRA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. FERNANDO JOSÉ LIRA, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR contra Banco olé 

Bonsucesso Consignado S/A. Requereu a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, bem como a prioridade de tramitação pelo Estatuto do 

Idoso. Alegou em síntese, que realizou empréstimo consignado em folha 

de pagamento e em 02/02/2016 com cartão de crédito, recebendo um TED 

em sua conta no R$ 8.803,00 (oito mil oitocentos e três reais). Afirmou que 

após 3 (três) anos os descontos continuam sendo realizados como a 

descrição “cartão de crédito” no montante de R$ 931,32 (novecentos e 

trinta e um reais e trinta e dois centavos). Descobriu que os descontos em 

sua folha de pagamento se tratava apenas do mínimo da fatura do cartão 

nº XXXX.XXXX.XXXX.5619 e que nunca foi informado que precisaria 

efetuar qualquer pagamento além dos descontos realizados. Enfatizou que 

realizou o desconto de R$ 33.959,86 (trinta e três mil novecentos e 

cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos) na folha de pagamentos 

do consumidor, sendo que, atualmente, a fatura do Autor de junho/2019 

cobra um valor absurdo de R$ 14.872,98 (quatorze mil oitocentos e 

setenta e dois reais e noventa e oito centavos). No mérito, requereu a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Asseverou sobre a 

violação do dever de informação uma vez que não foi claro e específico 

que a operação se tratava de cartão de crédito consignado e as taxas de 

juros e forma de pagamento, bem como a revisão do contrato para 

conversão de contrato de cartão de crédito para contrato de mútuo 

comum. Elucidou que nunca realizou o desbloqueio do cartão emitido pelo 

requerido. Discorreu que a taxa de juros aplicada é superior à Taxa média 

de mercado, devendo ser aplicado os juros de 2,08% ao mês. Pleiteou 

pela tutela provisória de urgência, para determinar que a Ré suspenda os 

descontos de cartão de crédito (contrato juntado no doc. 05), na folha de 

pagamento do Autor, inversão do ônus da prova. Ainda, para 

conversão/revisão do contrato para empréstimo com taxa de juros de 

2,08% e condenação em indenização por danos morais no importe de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) pela ausência de informações sobre a correta 

forma de pagamento de suas faturas. Rogou a repetição do indébito em 

dobro. Juntou documentos de id. 24509320/24509754. A gratuidade 

processual foi indeferida conforme decisão de id. 24517075. O requerente 

apresentou a emenda da petição inicial (id. 25438269) para o cumprimento 

dos art. 330 §2º do CPC para a devolução em dobro do montante de R$ 

23.260,87 (vinte e três mil duzentos e sessenta reais e oitenta e sete 

centavos) e efetivou o pagamento das custas de distribuição. A tutela de 

urgência foi indeferida de acordo com a decisão de id. 25533149. O 

requerido apresentou documentos de id. 26697727/26697738contestação 

de id. 26697740 na qual arguiu a ausência de documento indispensável 

para a propositura da demanda como os extratos bancários que 

demonstrem o pagamento do contrato narrado. Aduziu que as partes 

firmaram contrato de cartão de crédito de nº 851388642, no qual o saque 

do valor é transferido para sua conta dentro do limite do credito contrato e 

relatou que a parte autora solicitou que fosse efetuado fosse efetuado 06 

(SEIS) saques nos valores líquidos de R$ 8.803,00 (oito mil oitocentos e 

três reais); R$ 2.817,67 (dois mil oitocentos e dezessete reais e sessenta 

e sete centavos); R$ 570,22 (quinhentos e setenta reais e vinte e dois 

centavos); R$ 937,93 (novecentos e trinta e sete reais e noventa e três 

centavos); R$ 1.733,38 (um mil setecentos e trinta e três reais e trinta e 

oito centavos) e R$ 1.274,19 (um mil duzentos e setenta e quatro reais e 

dezenove centavos). Destacou que inexiste irregularidade na operação 

que o débito progrediu em face da não quitação integral da fatura. 

Discorreu que o autor realizou saques, desbloqueio do cartão bem como 

compras com o cartão de crédito. Afirmou que estava previsto no contrato 

que seria debitado em sua folha de pagamento apenas o valor mínimo da 

fatura, devendo ser pago o restante em qualquer agência bancária. 

Refutou o pagamento em dobro. Impugnou a condenação em indenização 

por danos morais ante a ausência dos requisitos, bem como discorreu 

sobre a impossibilidade da inversão o ônus da prova. Rogou pela 

improcedência da ação. Juntou documentos de id. 26697740/26698148. A 

autora apresentou réplica à contestação de id. 22994822, afirmou que 

acostou a planilha evolutiva do cartão holerites e demais documentos para 

a tutela jurisdicional. Ratificou os pedidos da inicial. Vieram-me conclusos 

os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR 

contra Banco olé Bonsucesso Consignado S/A com a pretensão de 
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concessão benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, 

conversão do contrato de cartão de crédito para mútuo, com alteração da 

taxa de juros, condenação em indenização por danos morais e devolução 

em dobro do indevidamente cobrado. Por seu turno, o requerido sustenta 

em preliminar ausência de documentos necessários para interposição da 

ação. Afirmou a legalidade da contratação do serviço de contratação de 

cartão de crédito, no qual foi utilizado o crédito disponibilizado com 

compras e saques. Compulsando os autos verifica-se que está pronto 

para receber decisão, dispensando produção de provas em audiência ou 

pericial, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-I 

do Novo Código de Processo Civil. De início cumpre enfatizar ser 

dispensável a inversão do ônus da prova, posto que, a própria parte 

autora, colacionou nos autos, o contrato (id. 26697727) bem como, as 

faturas do cartão de crédito de id. 26697730 questionado no feito, onde 

firma a tese posta na inicial de sua não contratação de cartão de credito, 

portanto, está o processo apto ao julgamento. No tocante a arguição 

ausência de documento indispensável para a propositura da ação nos 

termos do art. 320 do CPC, é descabida. Isso porque, diferente do que 

afirmado pelo requerido, não é necessário a juntada dos extratos 

bancários para demonstrar o recebimento dos valores dos empréstimos 

concedidos, por serem incontroversos. Ou seja, o próprio autor confessa 

em sua exordial o recebimento dos créditos pelo requerido. Rejeito. É 

patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Alega o 

requerente que o contrato realizado foi na modalidade empréstimo 

consignado e não como cartão de crédito consignado. Informou ainda em 

sua exordial que jamais se utilizou do cartão do requerido. Podemos 

verificar nas faturas acostadas aos autos, de forma exemplificativa, 

especificadamente dos vencimentos dos meses de 05/03/2016 (id. 

26697730 - Pág. 2); 05/05/2016 (id. 26697730 - Pág. 6); 10/03/2017 (id. 

26697730 - Pág. 26); 10/04/2017 (id. 26697730 - Pág. 28); 10/06/2017 (id. 

26697730 - Pág. 32); entre outros, a autora utilizou o cartão para a 

realização de compras e saques em dinheiro. O próprio autor confessa em 

sua peça inicial a utilização do cartão para saques e compras nos termos 

do art. 374,II do CPC, inclusive que havia contratado o serviço. Ou seja, o 

autor tinha conhecimento que a operação realizada tratava-se de cartão 

de crédito. Podemos verificar nas faturas acostadas aos autos, de forma 

exemplificativa, especificadamente dos vencimentos dos meses de 

05/11/2011 (id. 21078757- Pág. 1; 05/06/2012 (id. 21078761 - Pág. 6); 

05/09/2012(id. 21078761 - Pág. 10); 05/01/2013 (id. 21078763 - Pág. 1); 

05/11/2013 (id. 21078763 - Pág. 11); 05/03/2016(id. 21078772 - Pág. 3); 

entre outros, a autora utilizou o cartão para a realização de compras e 

saques em dinheiro. O autor contratou o serviço de cartão de crédito, tal 

fato é inconteste no contrato por ele aderido, sob a denominação: “Termo 

de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” Inclusive utilizou a função 

crédito disponibilizada. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem 

fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I 

do CPC. E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar 

compras e saques a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia 

acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Ademais, foi 

prevista no contrato de Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso 

nº 007851388642, assinado pelo requerente (id. 26697727) que apenas o 

mínimo da fatura seria descontado da remuneração do autor, devendo o 

restante ser pago em qualquer rede bancária – cláusula 5 – “Pagamento”. 

De acordo com o confessado pelo requerido, os “saques” realizados com 

cartão foram disponibilizados diretamente na conta corrente do requerido 

mediante transferência eletrônica. Uma vez que o autor confessa o 

recebimento, não há como declarar a inexistência da relação jurídica entre 

as partes. Todavia, a operação do cartão de crédito é ofertada um limite 

pré-aprovado para que o cliente utilize para compras e saques com o 

cartão e o que foi devidamente utilizado pela autora. Assim, conclui-se que 

a prestação de serviço pelo fornecedor não foi defeituosa e inadequada, 

sendo que os serviços foram devidamente contratados pelo consumidor, 

pelo que não é devida a reparação de moral nos termos do art. 14 do CDC. 

Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a 

desconstituir a referida utilização. Não há como realizar a conversão do 

contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado 

como pretendido na inicial. Improcedente o pleito. Por outro lado, denota-se 

que no contrato não houve especificação de taxas de juros, entretanto a 

Instituição Financeira nas faturas aplica as referidas de forma 

exorbitantes, pois possui uma variável entre 5,32% a 5,68% ao mês de 

juros por atraso. Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de 

crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante 

como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras. No 

momento que a parte autora paga apenas parcialmente a fatura, o restante 

está afeto a financiamento (saldo devedor), portanto, não poderá ser 

fixada uma taxa variável de juros mensais de entre 5,32% a 5,68% 

completamente, exorbitante das taxas vigentes em financiamentos em 

geral. Além do que, como dito anteriormente, a parte autora não aderiu as 

referidas taxas, pois no contrato nada consta. É autorizada a revisão 

contratual quando há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos 

juros cobrados, há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer 

o avençado. Há muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar 

de não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar 

juros de forma abusiva como demonstrado nos autos. Assim, no débito 

desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta 

ação deverá incidir a taxa de juros de 2,08% ao mês como pleiteado na 

exordial e não impugnado especificamente pelo requerido. Quanto a 

indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando 

restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o 

nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código 

Civil Brasileiro). No caso, o dano moral não restou configurado, sequer 

ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da 

indenização. Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe 

violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado 

nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes 

os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral 

para configurar a reparação civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na 

inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar 

responsabilidade civil. Quanto ao pedido de repetição de indébito faculto 

de forma simples e atualizada, se comprovado pagamento à maior. “Ad 

cautelam” concedo a tutela de urgência para suspender os descontos na 

folha de pagamento do requerente em valores à maior do que aqui dirimido. 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM 

PEDIDO DE LIMINAR e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no 

que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determino o 

negócios jurídico firmado de cartão de crédito nº XXXX.XXXX.XXXX.5619 

os juros remuneratórios de 2,08% ao mês desde sua origem. Expeça-se o 

necessário. Faculto a repetição de Indébito de forma simples e atualizada. 

Concedo a tutela de urgência para determinar a suspensão do débito em 

folha de pagamento da parte autora, salvo se observar o que aqui restou 

dirimido. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará 

com os honorários de seu advogado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, nada sendo requerido, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1029169-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029169-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JORGE RODRIGUES 

DA SILVA JUNIOR REU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. Vistos, etc. Jorge Rodrigues da Silva Junior, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou com a presente Ação de Consignação 

em Pagamento c Pedido Liminar, contra Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda. Inicialmente requereu os benefícios da justiça gratuita. 

Assegurou que tem interesse em solucionar o conflito pautado na boa-fé. 
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Afirmou que contratou dois grupos de Consorcio junto à parte requerida, 

visando adquirir um veículo, e que, devido à contemplação da sua cota, 

utilizou a carta de crédito para aquisição de um veículo Prisma 1.4, ano 

2016, mas que, por dificuldades financeiras, restou inadimplente, tendo a 

parte requerida ajuizado ação de Busca e Apreensão, que tramitou 

perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT (Processo n. 1038247-97.2018.811.0041). Asseverou que, nos 

autos da Busca e Apreensão em comento, realizou acordo extrajudicial 

com o banco, quitando o saldo existente e consequentemente, a Instituição 

Financeira requereu a extinção da referia ação. Elucidou que continuou a 

pagar suas parcelas, porém, novamente por nova crise financeira, restou 

inadimplente, o qual pagou sua ultima parcela dia 10/04/2019. Destacou 

que, diante da mora, a Instituição Financeira encaminhou extrato de divida 

juntamente com boleto a ser pago da parcela vencida, porém, com um 

valor exorbitante cobrado, no montante de R$ 1.761,48 (mil setecentos e 

sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), sendo que o valor 

correto das parcelas em atraso seria o de R$ 851,68 (oitocentos e 

cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos). Asseverou que 

questionou a Instituição Financeira, acerca da cobrança elevada, sendo 

informado que se tratava de honorários advocatícios remanescentes da 

Ação de Busca e Apreensão já extinta. Defendeu o abuso realizado pela 

Instituição Financeira, tendo em vista que no acordo extrajudicial, firmado 

entre as partes, já estava inclusas nas custas do processo e honorários 

advocatícios da Busca e Apreensão. Pugna para que seja autorizada a 

consignação da quantia incontroversa, referente aos meses em atraso de 

maio/2019 e junho/2019, no valor de R$ 1.751,43 (mil setecentos e 

cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), com os respectivos 

juros moratórios de 1% bem como multa de 2%. Elucidou sobre a boa-fé 

objetiva, e do direito à consignação em pagamento. Pugnou pela tutela de 

evidencia para que seja deferido o depósito da quantia incontroversa, bem 

como, seja a parte requerida compelida de se abster a inserir o nome do 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), bem 

como, seja mantida de proceder com a apreensão do bem, devendo ser 

mantida na posse do mesmo. Pugnou pela procedência da ação. Juntou 

documentos no id. 21396652 - Pág. 1/ id. 21396659 - Pág. 4. A justiça 

gratuita foi concedida nos termos da decisão de id. 21427763, porém, 

indeferido o pedido de tutela de urgência. A parte requerida veio aos autos 

no id. 22511380, onde requereu pela juntada de documentos no id. 

22511381 - Pág. 1/ 22511385 - Pág. 4, e apresentou contestação no id. 

22789560, onde fez uma síntese dos fatos. Sustentou que jamais praticou 

qualquer ilícito que pudesse caracterizar dano em face da parte autora. 

Elucidou sobre o sistema de Consórcio, bem como, da contemplação e 

pagamento da carta de crédito. Elucidou sobre o procedimento de 

cobrança, quando da inadimplência, onde o contrato é encaminhando para 

o escritório de cobrança, onde será cobrado custas (se houver) e 

honorários advocatícios, conforme prevê a cláusula contratual 14.3, alínea 

“e”. Asseverou que a consignação pretendida pela parte requerente não 

merece prosperar, pois deve ser feita no valor do débito, e não de parte 

dele como pretende o Requerente, visto não corresponder com os valores 

efetivamente devidos. Destacou que, os encargos moratórios são 

perfeitamente legais, face da inadimplência do Requerente, e que estão de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor, não havendo nada de 

ilegal, portanto não há de se falar em irregularidade ou redução. Impugnou 

os documentos acostados pela parte requerente. Pugnou pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Juntou documentos no id. 

22789561/id. 22789564 - Pág. 54. A parte requerida postulou no id. 

23822031 pelo julgamento antecipado da lide. A parte autora apresentou 

réplica (id. 25557322) à contestação onde ratificou a tese trazida na 

inicial. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/ 

Pedido Liminar, contra Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. Em 

síntese sustentou a parte requerente que contratou dois grupos de 

Consórcio junto à parte requerida, e que restou inadimplente, tendo a parte 

requerida ajuizado ação de Busca e Apreensão, que tramitou perante a 4ª 

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT 

(Processo n. 1038247-97.2018.811.0041), e que, o aludido processo fora 

extinto, pois as partes realizaram acordo. Elucidou que continuou a pagar 

suas parcelas, normalmente, porém, novamente por nova crise financeira, 

restou inadimplente, o qual pagou sua ultima parcela dia 10/04/2019. 

Destacou que, diante da mora, a Instituição Financeira encaminhou extrato 

de divida juntamente com boleto a ser pago da parcela vencida, porém, 

com um valor exorbitante cobrado, no montante de R$ 1.761,48 (mil 

setecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), sendo que 

o valor correto das parcelas em atraso seria o de R$ 851,68 (oitocentos e 

cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos). Asseverou que 

questionou a Instituição Financeira, acerca da cobrança elevada, sendo 

informado que se tratava de honorários advocatícios remanescentes da 

Ação de Busca e Apreensão já extinta. Pugnou pela consignação dos 

valores que entende ser devidos, em sede de tutela, no importe de R$ 

1.751,43 (mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e três 

centavos), referente aos meses em atraso de maio/2019 e junho/2019, 

com os respectivos juros moratórios de 1% bem como multa de 2%. Ainda, 

para que seja a parte requerida compelida de se abster a inserir o nome 

do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), bem 

como, seja mantida de proceder com a apreensão do bem, devendo ser 

mantida na posse do mesmo. A parte requerida sustentou que jamais 

praticou qualquer ilícito que pudesse caracterizar dano em face da parte 

autora. Elucidou sobre o procedimento de cobrança, quando da 

inadimplência, onde o contrato é encaminhando para o escritório de 

cobrança, onde será cobrado custas (se houver) e honorários 

advocatícios, conforme prevê a cláusula contratual 14.3, alínea “e”. 

Asseverou que a consignação pretendida pela parte requerente não 

merece prosperar, pois deve ser feita no valor do débito. Destacou que, 

os encargos moratórios são perfeitamente legais, face da inadimplência do 

Requerente, e que estão de acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor, não havendo nada de ilegal, portanto não há de se falar em 

irregularidade ou redução. I 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, dispenso a 

audiência de conciliação e julgo antecipadamente a lide, conforme faculta 

o artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. Quanto à questão de 

fundo, verifica-se que a parte requerente pretende a consignação judicial 

dos valores relativos às parcelas vencidas do contrato de financiamento 

realizado com a parte requerida, visto que, não concorda com os valores 

cobrados, enfatizando que ali estão sendo cobrados custas e honorários, 

indevidos, visto que na Ação de Busca e Apreensão, estes encargos já 

haviam sido cobrados. A parte requerida, por sua vez, informa que o 

procedimento de cobrança, quando da inadimplência, o contrato é 

encaminhando para o escritório de cobrança, onde serão cobradas as 

custas (se houver) e honorários advocatícios, conforme prevê a cláusula 

contratual 14.3, alínea “e”. Pois bem. A consignação em pagamento é o 

modo de extinção da obrigação, com força de pagamento e tem por 

finalidade atender o direito material do devedor de liberar-se da obrigação 

e de obter quitação. A consignatória, nos termos do art. 335 do CC, tem 

lugar, entre outras hipóteses, se o credor não puder, ou, sem justa causa, 

recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma. E, em 

análise detida do feito entendo que não houve demonstração mínima do 

direito da parte requerente, diante de ausência de provas de que o autor 

tenha recusa em receber o valor pretendido. A simples tese de que os 

valores cobrados pela Instituição Financeira estão exorbitantes, em razão 

do acréscimo de custas e honorários advocatícios, oriundos da Ação de 

Busca e Apreensão (Processo n. 1038247-97.2018.811.0041 - 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT), não é 

suficiente para respaldar a consignação em pagamento. Veja que, de 

acordo com o Contrato de Adesão colacionado no id. 22789564-Pág.5, 

ficou estipulado no item 14.3 (id. 22789564-Pág.27/Pág.28), que, o 

consorciado estará obrigado, a pagar despesas com honorários 

advocatícios, em caso de cobrança judicial ou extrajudicial, além de 

ressarcimento dos custos de cobrança, seja na esfera judicial e 

extrajudicial. Ou seja, a parte autora era conhecedora de que, em caso de 

inadimplência seria cobrada pelas despesas com custas de cobrança, 

inclusive, honorários. Ademais, a própria parte requerente confessa a sua 

inadimplência nos autos. Por outro lado, verifica-se que o cálculo 

apresentado pela parte autora, como devido, no importe de R$ 1.751,43 

(um mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos) é 

praticamente o mesmo valor que está sendo cobrado pela parte requerida 

(R$ 1.761,48 – um mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito 

centavos). No caso em tela, a rigor, competia à parte requerente em 

demonstrar inegavelmente, que houve a recusa por parte da requerida em 

receber o pagamento relativo ao débito pendente, para que pudesse ter 

deferido o pedido de consignação em pagamento, motivo pelo qual, de 

acordo com a regra insculpida no artigo 373, inciso I, do CPC, não 
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provando o fato constitutivo de direito, resta improceder aos pedidos 

trazidos na inicial. O atual Código de Processo Civil estabelece o ônus da 

prova da seguinte forma: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor. A parte requerente não se desincumbiu de seu 

encargo de provar o alegado na inicial. A parte requerida, por sua vez, 

comprovou que nenhum momento houve recusa por sua parte em receber 

o que lhe é devido, esclarecendo nos autos, que nada foi cobrado além do 

que efetivamente foi avençado entre as partes. Portanto, improcede o 

pleito da parte requerente para proceder com a consignação em 

pagamento, como pretendido na inicial, uma vez que não ficou 

demonstrada nos autos, a recusa pela parte requerida. Logo, cai por terra 

à tese da parte requerente que houve recusa de recebimento das 

parcelas em atraso, descritas na inicial. Portanto, não há como acolher a 

pretensão inicial, em especial o pedido de consignação em pagamento, 

tendo em vista que não houve a comprovação da recusa da parte 

requerida em receber o valor das parcelas em atraso. Aceitar tal 

pretensão acarretaria em alterar o contrato unilateralmente, quando foi 

livremente avençado. Assim, a parte requerente não cumprindo o contrato 

como avençado, estará sujeita as consequências ali estipuladas, em 

relação a sua mora. Diante do exposto e considerando o que mais consta 

nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de 

Consignação em Pagamento c Pedido Liminar, NÃO ACOLHO o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil. 

Considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, 

isento-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037052-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1037052-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES Vistos, etc. Banco do Brasil 

S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação 

Monitória, contra Luiz Carlos Richter Fernandes, visando o recebimento de 

R$ 164.631,49 (cento e sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e um 

reais e quarenta e nove centavos), originário de um Crédito Bancário n.º 

492.102.486. Aduziu que a parte requerida não honrou em saldar o valor 

que lhe foi creditado. Rogou pela total procedência da ação. Instruiu seu 

pedido com documentos no id. Núm. 22909286 - Pág. 1/ Núm. 22909649 - 

Pág. 34. Ao id. Núm. 24578072 - Pág. 1 / Pág. 13 foi apresentado 

Embargos Monitórios pela parte requerida. Inicialmente fez uma síntese 

dos fatos. Preliminarmente, requereu o cabimento do efeito suspensivo 

aos presentes embargos, a inépcia da inicial, face da carência de 

documento idôneo representativo de crédito e a carência da ação, diante 

da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título. Sustentou a aplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor. Elucidou sobre a não comprovação 

do saldo devedor. Asseverou sobre o excesso de cobrança dos juros de 

mora. Aduziu sobre o excesso do valor pretendido e a capitalização dos 

juros. Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. Requereu para que seja declarada abusiva a 

utilização da tabela PRICE no cálculo do saldo devedor, bem como a 

exclusão da comissão de permanência cumulada com os juros 

remuneratórios. Juntou documentos nos ids. Núm. 24577767 - Pág. 1 / 

Núm. 24577768 - Pág. 13. O autor apresentou impugnação aos embargos 

monitórios no id. Núm. 24962881 - Pág. 1, ratificando os termos da inicial. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Monitória, em que o autor visa o 

recebimento do valor consignado na inicial. Rogou pela procedência da 

ação. Por seu turno, o requerido preliminarmente, requereu o cabimento do 

efeito suspensivo aos presentes embargos, a inépcia da inicial, face da 

carência de documento idôneo representativo de crédito e a carência da 

ação, diante da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título. Elucidou sobre 

a não comprovação do saldo devedor. Asseverou sobre o excesso de 

cobrança dos juros de mora. Aduziu sobre o excesso do valor pretendido 

e a capitalização dos juros. Pugnou pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Requereu para que seja 

declarada abusiva a utilização da tabela PRICE no cálculo do saldo 

devedor, bem como a exclusão da comissão de permanência cumulada 

com os juros remuneratórios. Compulsando os autos, verifica-se estar 

maduro para receber decisão, dispensando a produção de provas em 

audiência ou pericial, pois trata de matéria de direito e documental e estas 

já estão nos autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do 

artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. Por se tratar de matéria de 

direito documental, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando a 

existência de todos os elementos para julgamento de plano do feito. 

JUSTIÇA GRATUITA Inicialmente, com relação ao pedido de Justiça 

Gratuita postulada pela parte requerida, diante da comprovação dos 

rendimentos com a apresentação dos extratos da aposentadoria no id. 

Num. 24577780 - Pág. 1 / Pág. 5 concedo-lhe a Assistência Judiciária. 

Proceda-se a anotação. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS Oportuno 

destacar que, com a apresentação dos embargos monitórios, nos termos 

do art. 702, do CPC, automaticamente, a eficácia da decisão referida no 

caput do art. 701, do CPC fica suspensa, até o julgamento do feito, em 

primeiro grau, portanto, desnecessário o pedido de suspensão, como 

requerido pelo autor. CARÊNCIA DA AÇÃO Quanto à alegação do 

embargado de carência da ação devido à iliquidez, incerteza e 

inexigibilidade do título, em decorrência da inexistência das planilhas 

detalhadas do crédito, indicando as taxas de juros para cada período 

específico, os demais encargos aplicados, bem como todos os 

instrumentos contratuais pertinentes. Cumpre destacar que se a avença 

ditada na inicial possuísse certeza, liquidez e exigibilidade, o autor teria 

ingressado com a Ação Executivo e não Monitória, portanto, os requisitos 

desta ação, dispensa os da execução. Ademais, conforme id. Núm. 

22909290 - Pág. 1 a parte embargante juntou o demonstrativo onde 

constam os encargos incidentes e utilizados no cálculo. Portanto não há 

que se falar em ausência de ausência de especificação da dívida como 

pretendido pela parte embargada. Rejeito o pedido. JUROS 

REMUNERATÓRIOS Diante do contrato acostado nos autos percebe-se 

que, 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 0,6% ao mês e anual de 7,44% ao ano. 

Não havendo reparo. Não há que se falar em abusividade dos juros 

remuneratórios cobrados no contrato. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Quanto 

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. Pela avença firmada 

verifica 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. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA No tocante a comissão de permanência ficou estipulado no 

contrato como encargos de inadimplência, no item “inadimplemento” (id. 

Núm. 22909286 - Pág. 3), os encargos financeiros contratados para o 

período de adimplência da operação (item 2.5 “encargos financeiros” id. 

Núm. 22909286 - Pág. 1), juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. 

Encargos legais e compatíveis entre si. Não restou configurada a 

incidência da comissão de permanência com outro encargos. Dessa 

forma, não houve cobrança cumulada e/ou excesso de cobrança dos 

juros de mora. Do mesmo modo, não há que se falar em declarar abusiva a 

utilização da tabela PRICE no cálculo do saldo devedor, visto que restou 

configurada sua utilização na elaboração do referido cálculo. É patente, 
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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 ação Monitória, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o 

artigo 487–I e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo a 

dívida no valor de R$ 164.631,49 (cento e sessenta e quatro mil 

seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), devidamente 

atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, 

que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do 

CPC. Considerando que a parte requerente é beneficiária da Justiça 

Gratuita, isento-a das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, intimando a parte requerida para pagar a condenação 

no prazo de quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de 

multa de dez por cento e expedição de mandado de execução e avaliação. 

P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009472-95.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER NOROESTE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACARIO MAURO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO APARECIDO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TROOP ONE ROUPAS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0009472-95.1995.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO SANTANDER NOROESTE S/A ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

TROOP ONE ROUPAS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA, ANTONIO 

APARECIDO DE SOUZA, MACARIO MAURO DA SILVA Vistos, etc. A parte 

autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente 

Ação no qual e pretendeu o recebimento do valor consignado na inicial. 

Entretanto, o processo se encontra no arquivo há mais de 20 (vinte) anos, 

com inercia total do requerente. A prescrição é matéria de ordem pública 

descritos no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo 

julgador. Podemos perceber que e o exequente postulou a suspensão do 

feito nos termos do antigo art. 791, III do CPC/73, hoje regulamentado pelo 

art. 921 do NPC/15, no qual foi remetido ao arquivo de acordo com o 

despacho dos autos, em face a inexistência de bens penhoráveis. A 

suspensão do feito quando não localizado bens, deve ser considerado o 

prazo máximo de um ano, conforme disciplina o artigo 921 § 2º do CPC, 

onde a partir de então começa correr o prazo de prescrição intercorrente. 

Entretanto, o feito permaneceu arquivado e paralisado até o começo do 

ano de 2020 quando foi desarquivado a pedido de Juízo da 7ª vara Cível 

apenas para ser declarado a sua incompetência. Verifica-se que o autos 

ficaram sem manifestação do credor mais de 20 vinte) anos. Transcorreu 

o prazo de 5 (cinco) anos sem movimentação processual por inércia da 

parte exequente em adotar providencias necessárias para o andamento 

processual. Ademais, conforme entendimento consolidado do STF na 

Súmula 150 determina ““Prescreve a execução no mesmo prazo de 

prescrição da ação.” O exequente permaneceu inerte até a presente data, 

ultrapassando o prazo prescricional, impondo incidência do artigo 921 2º e 

4º do NCPC. A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado 

o processo, o autor queda-se inerte, como no caso em tela, deixando 

ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu prosseguimento. Nesse 

sentido é o entendimento dos Tribunais: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR 

MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA 

SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o 

acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as 

questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no 

mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se 

a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 

791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o 

exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do 

direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu 

suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer 

providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade 

de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. 

Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, 

instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no 

caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de 

Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência 

do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no 

arbitramento dos honorários advocatícios.12. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO.” (REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 

13/10/2015). Apesar de em regra não fluir o prazo de prescrição com 

fundamento no antigo art. 791 do CPC/73 artigo 921 do NCPC, decorrido o 

prazo de um ano, começa a decorrer o prazo prescricional conforme 

dispositivo acima ditado, COMO CONSIGNADO EM LEI, dispensando 

intimação do credor, quando já efetivado o decurso do prazo 

prescricional, cabendo de ofício ser declarada. Assim, não há que falar 

em surpresa do autor no decreto da prescrição, pois os prazos são 

previsto em Lei e são taxativos, como os casos de suspensão ou 

interrupção dos referidos – CPC. O autor tem a obrigação de dar 

continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o 

andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o 

ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 5 (cinco) anos 

desde a sua suspensão. Inclusive, o processo só foi movimentado a 

pedido do Juízo da 7º Vara Cível, ou seja, mesmo após mais de 2 (duas) 

décadas o credo não providenciou a localização de bens passíveis de 

penhora para a satisfação da execução. É possível a prescrição 

intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena 

do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito 

fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII 

do CF/88. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, 

julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com 

fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo 

Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição 

intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, 

isentando nos honorários advocatícios por não haver complementação da 

relação processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002102-02.1994.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CEZAR FERLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0002102-02.1994.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: IVAN CEZAR FERLIN Vistos, etc. 

A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a 

presente Ação no qual e pretendeu o recebimento do valor consignado na 

inicial. Entretanto, o processo se encontra no arquivo há mais de 20 (vinte) 

anos, com inercia total do requerente. A prescrição é matéria de ordem 

pública descritos no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício 

pelo julgador. Podemos perceber que e o exequente postulou a suspensão 

do feito nos termos do antigo art. 791, III do CPC/73, hoje regulamentado 

pelo art. 921 do NPC/15, no qual foi remetido ao arquivo de acordo com o 

despacho dos autos, em face a inexistência de bens penhoráveis. A 

suspensão do feito quando não localizado bens, deve ser considerado o 

prazo máximo de um ano, conforme disciplina o artigo 921 § 2º do CPC, 
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onde a partir de então começa correr o prazo de prescrição intercorrente. 

Entretanto, o feito permaneceu arquivado e paralisado até o começo do 

ano de 2020 quando foi desarquivado a pedido de Juízo da 7ª vara Cível 

apenas para ser declarado a sua incompetência. Verifica-se que o autos 

ficaram sem manifestação do credor mais de 20 vinte) anos. Transcorreu 

o prazo de 5 (cinco) anos sem movimentação processual por inércia da 

parte exequente em adotar providencias necessárias para o andamento 

processual. Ademais, conforme entendimento consolidado do STF na 

Súmula 150 determina ““Prescreve a execução no mesmo prazo de 

prescrição da ação.” O exequente permaneceu inerte até a presente data, 

ultrapassando o prazo prescricional, impondo incidência do artigo 921 2º e 

4º do NCPC. A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado 

o processo, o autor queda-se inerte, como no caso em tela, deixando 

ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu prosseguimento. Nesse 

sentido é o entendimento dos Tribunais: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR 

MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA 

SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o 

acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as 

questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no 

mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se 

a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 

791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o 

exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do 

direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu 

suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer 

providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade 

de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. 

Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, 

instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no 

caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de 

Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência 

do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no 

arbitramento dos honorários advocatícios.12. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO.” (REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 

13/10/2015) Apesar de em regra não fluir o prazo de prescrição com 

fundamento no antigo art. 791 do CPC/73 artigo 921 do NCPC, decorrido o 

prazo de um ano, começa a decorrer o prazo prescricional conforme 

dispositivo acima ditado, COMO CONSIGNADO EM LEI, dispensando 

intimação do credor, quando já efetivado o decurso do prazo 

prescricional, cabendo de ofício ser declarada. Assim, não há que falar 

em surpresa do autor no decreto da prescrição, pois os prazos são 

previsto em Lei e são taxativos, como os casos de suspensão ou 

interrupção dos referidos – CPC. O autor tem a obrigação de dar 

continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o 

andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o 

ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 5 (cinco) anos 

desde a sua suspensão. Inclusive, o processo só foi movimentado a 

pedido do Juízo da 7º Vara Cível, ou seja, mesmo após mais de 2 (duas) 

décadas o credo não providenciou a localização de bens passíveis de 

penhora para a satisfação da execução. É possível a prescrição 

intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena 

do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito 

fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII 

do CF/88. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, 

julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com 

fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo 

Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição 

intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, 

isentando nos honorários advocatícios por não haver complementação da 

relação processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009468-58.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BANESTADO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA JULIANO FISCHDICK (EXECUTADO)

GERMANO AUGUSTO FISCHDICK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0009468-58.1995.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

BANESTADO S.A. EXECUTADO: GERMANO AUGUSTO FISCHDICK, 

ROSANGELA JULIANO FISCHDICK Vistos, etc. A parte autora, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação no 

qual e pretendeu o recebimento do valor consignado na inicial. Entretanto, 

o processo se encontra no arquivo há mais de 20 (vinte) anos, com 

inercia total do requerente. A prescrição é matéria de ordem pública 

descritos no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo 

julgador. Podemos perceber que e o exequente postulou a suspensão do 

feito nos termos do antigo art. 791, III do CPC/73, hoje regulamentado pelo 

art. 921 do NPC/15, no qual foi remetido ao arquivo de acordo com o 

despacho dos autos, em face a inexistência de bens penhoráveis. A 

suspensão do feito quando não localizado bens, deve ser considerado o 

prazo máximo de um ano, conforme disciplina o artigo 921 § 2º do CPC, 

onde a partir de então começa correr o prazo de prescrição intercorrente. 

Entretanto, o feito permaneceu arquivado e paralisado até o começo do 

ano de 2020 quando foi desarquivado a pedido de Juízo da 7ª vara Cível 

apenas para ser declarado a sua incompetência. Verifica-se que o autos 

ficaram sem manifestação do credor mais de 20 vinte) anos. Transcorreu 

o prazo de 5 (cinco) anos sem movimentação processual por inércia da 

parte exequente em adotar providencias necessárias para o andamento 

processual. Ademais, conforme entendimento consolidado do STF na 

Súmula 150 determina ““Prescreve a execução no mesmo prazo de 

prescrição da ação.” O exequente permaneceu inerte até a presente data, 

ultrapassando o prazo prescricional, impondo incidência do artigo 921 2º e 

4º do NCPC. A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado 

o processo, o autor queda-se inerte, como no caso em tela, deixando 

ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu prosseguimento. Nesse 

sentido é o entendimento dos Tribunais: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR 

MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA 

SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o 

acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as 

questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no 

mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se 

a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 

791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o 

exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do 

direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu 

suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer 

providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade 

de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. 

Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, 

instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no 

caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de 

Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência 

do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no 

arbitramento dos honorários advocatícios.12. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO.” (REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 

13/10/2015) Apesar de em regra não fluir o prazo de prescrição com 

fundamento no antigo art. 791 do CPC/73 artigo 921 do NCPC, decorrido o 

prazo de um ano, começa a decorrer o prazo prescricional conforme 

dispositivo acima ditado, COMO CONSIGNADO EM LEI, dispensando 

intimação do credor, quando já efetivado o decurso do prazo 

prescricional, cabendo de ofício ser declarada. Assim, não há que falar 

em surpresa do autor no decreto da prescrição, pois os prazos são 

previsto em Lei e são taxativos, como os casos de suspensão ou 

interrupção dos referidos – CPC. O autor tem a obrigação de dar 
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continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o 

andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o 

ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 5 (cinco) anos 

desde a sua suspensão. Inclusive, o processo só foi movimentado a 

pedido do Juízo da 7º Vara Cível, ou seja, mesmo após mais de 2 (duas) 

décadas o credo não providenciou a localização de bens passíveis de 

penhora para a satisfação da execução. É possível a prescrição 

intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena 

do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito 

fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII 

do CF/88. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, 

julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com 

fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo 

Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição 

intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, 

isentando nos honorários advocatícios por não haver complementação da 

relação processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009388-60.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CAMPOS ZACARIOTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0009388-60.1996.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: RODRIGO CAMPOS ZACARIOTTI Vistos, etc. A parte autora, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação no 

qual e pretendeu o recebimento do valor consignado na inicial. Entretanto, 

o processo se encontra no arquivo há mais de 20 (vinte) anos, com 

inercia total do requerente. A prescrição é matéria de ordem pública 

descritos no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo 

julgador. Podemos perceber que e o exequente postulou a suspensão do 

feito nos termos do antigo art. 791, III do CPC/73, hoje regulamentado pelo 

art. 921 do NPC/15, no qual foi remetido ao arquivo de acordo com o 

despacho dos autos, em face a inexistência de bens penhoráveis. A 

suspensão do feito quando não localizado bens, deve ser considerado o 

prazo máximo de um ano, conforme disciplina o artigo 921 § 2º do CPC, 

onde a partir de então começa correr o prazo de prescrição intercorrente. 

Entretanto, o feito permaneceu arquivado e paralisado até o começo do 

ano de 2020 quando foi desarquivado a pedido de Juízo da 7ª vara Cível 

apenas para ser declarado a sua incompetência. Verifica-se que o autos 

ficaram sem manifestação do credor mais de 20 vinte) anos. Transcorreu 

o prazo de 5 (cinco) anos sem movimentação processual por inércia da 

parte exequente em adotar providencias necessárias para o andamento 

processual. Ademais, conforme entendimento consolidado do STF na 

Súmula 150 determina ““Prescreve a execução no mesmo prazo de 

prescrição da ação.” O exequente permaneceu inerte até a presente data, 

ultrapassando o prazo prescricional, impondo incidência do artigo 921 2º e 

4º do NCPC. A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado 

o processo, o autor queda-se inerte, como no caso em tela, deixando 

ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu prosseguimento. Nesse 

sentido é o entendimento dos Tribunais: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR 

MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA 

SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o 

acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as 

questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no 

mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se 

a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 

791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o 

exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do 

direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu 

suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer 

providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade 

de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. 

Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, 

instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no 

caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de 

Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência 

do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no 

arbitramento dos honorários advocatícios.12. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO.” (REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 

13/10/2015) Apesar de em regra não fluir o prazo de prescrição com 

fundamento no antigo art. 791 do CPC/73 artigo 921 do NCPC, decorrido o 

prazo de um ano, começa a decorrer o prazo prescricional conforme 

dispositivo acima ditado, COMO CONSIGNADO EM LEI, dispensando 

intimação do credor, quando já efetivado o decurso do prazo 

prescricional, cabendo de ofício ser declarada. Assim, não há que falar 

em surpresa do autor no decreto da prescrição, pois os prazos são 

previsto em Lei e são taxativos, como os casos de suspensão ou 

interrupção dos referidos – CPC. O autor tem a obrigação de dar 

continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o 

andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o 

ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 5 (cinco) anos 

desde a sua suspensão. Inclusive, o processo só foi movimentado a 

pedido do Juízo da 7º Vara Cível, ou seja, mesmo após mais de 2 (duas) 

décadas o credo não providenciou a localização de bens passíveis de 

penhora para a satisfação da execução. É possível a prescrição 

intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena 

do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito 

fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII 

do CF/88. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, 

julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com 

fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo 

Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição 

intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, 

isentando nos honorários advocatícios por não haver complementação da 

relação processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010829-42.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICARD BANCO MULTIPLO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MONTEIRO BORGES (EXECUTADO)

BENEDITO MONTEIRO BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0010829-42.1997.8.11.0041. EXEQUENTE: UNICARD BANCO 

MULTIPLO S.A. EXECUTADO: BENEDITO MONTEIRO BORGES, KATIA 

MONTEIRO BORGES Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado 

nos autos, ingressou com a presente Ação no qual e pretendeu o 

recebimento do valor consignado na inicial. Entretanto, o processo se 

encontra no arquivo há mais de 20 (vinte) anos, com inercia total do 

requerente. A prescrição é matéria de ordem pública descritos no art. 337 

do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador. Podemos 

perceber que e o exequente postulou a suspensão do feito nos termos do 

antigo art. 791, III do CPC/73, hoje regulamentado pelo art. 921 do NPC/15, 

no qual foi remetido ao arquivo de acordo com o despacho dos autos, em 

face a inexistência de bens penhoráveis. A suspensão do feito quando 

não localizado bens, deve ser considerado o prazo máximo de um ano, 

conforme disciplina o artigo 921 § 2º do CPC, onde a partir de então 

começa correr o prazo de prescrição intercorrente. Entretanto, o feito 

permaneceu arquivado e paralisado até o começo do ano de 2020 quando 

foi desarquivado a pedido de Juízo da 7ª vara Cível apenas para ser 

declarado a sua incompetência. Verifica-se que o autos ficaram sem 
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manifestação do credor mais de 20 vinte) anos. Transcorreu o prazo de 5 

(cinco) anos sem movimentação processual por inércia da parte 

exequente em adotar providencias necessárias para o andamento 

processual. Ademais, conforme entendimento consolidado do STF na 

Súmula 150 determina ““Prescreve a execução no mesmo prazo de 

prescrição da ação.” O exequente permaneceu inerte até a presente data, 

ultrapassando o prazo prescricional, impondo incidência do artigo 921 2º e 

4º do NCPC. A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado 

o processo, o autor queda-se inerte, como no caso em tela, deixando 

ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu prosseguimento. Nesse 

sentido é o entendimento dos Tribunais: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR 

MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA 

SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o 

acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as 

questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no 

mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se 

a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 

791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o 

exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do 

direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu 

suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer 

providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade 

de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. 

Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, 

instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no 

caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de 

Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência 

do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no 

arbitramento dos honorários advocatícios.12. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO.” (REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 

13/10/2015). Apesar de em regra não fluir o prazo de prescrição com 

fundamento no antigo art. 791 do CPC/73 artigo 921 do NCPC, decorrido o 

prazo de um ano, começa a decorrer o prazo prescricional conforme 

dispositivo acima ditado, COMO CONSIGNADO EM LEI, dispensando 

intimação do credor, quando já efetivado o decurso do prazo 

prescricional, cabendo de ofício ser declarada. Assim, não há que falar 

em surpresa do autor no decreto da prescrição, pois os prazos são 

previsto em Lei e são taxativos, como os casos de suspensão ou 

interrupção dos referidos – CPC. O autor tem a obrigação de dar 

continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o 

andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o 

ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 5 (cinco) anos 

desde a sua suspensão. Inclusive, o processo só foi movimentado a 

pedido do Juízo da 7º Vara Cível, ou seja, mesmo após mais de 2 (duas) 

décadas o credo não providenciou a localização de bens passíveis de 

penhora para a satisfação da execução. É possível a prescrição 

intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena 

do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito 

fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII 

do CF/88. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, 

julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com 

fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo 

Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição 

intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, 

isentando nos honorários advocatícios por não haver complementação da 

relação processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010843-26.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE DA SILVA MANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 0010843-26.1997.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: DULCE DA SILVA MANO Vistos, etc. A parte autora, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação no 

qual e pretendeu o recebimento do valor consignado na inicial. Entretanto, 

o processo se encontra no arquivo há mais de 20 (vinte) anos, com 

inercia total do requerente. A prescrição é matéria de ordem pública 

descritos no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo 

julgador. Podemos perceber que e o exequente postulou a suspensão do 

feito nos termos do antigo art. 791, III do CPC/73, hoje regulamentado pelo 

art. 921 do NPC/15, no qual foi remetido ao arquivo de acordo com o 

despacho dos autos, em face a inexistência de bens penhoráveis. A 

suspensão do feito quando não localizado bens, deve ser considerado o 

prazo máximo de um ano, conforme disciplina o artigo 921 § 2º do CPC, 

onde a partir de então começa correr o prazo de prescrição intercorrente. 

Entretanto, o feito permaneceu arquivado e paralisado até o começo do 

ano de 2020 quando foi desarquivado a pedido de Juízo da 7ª vara Cível 

apenas para ser declarado a sua incompetência. Verifica-se que o autos 

ficaram sem manifestação do credor mais de 20 vinte) anos. Transcorreu 

o prazo de 5 (cinco) anos sem movimentação processual por inércia da 

parte exequente em adotar providencias necessárias para o andamento 

processual. Ademais, conforme entendimento consolidado do STF na 

Súmula 150 determina ““Prescreve a execução no mesmo prazo de 

prescrição da ação.” O exequente permaneceu inerte até a presente data, 

ultrapassando o prazo prescricional, impondo incidência do artigo 921 2º e 

4º do NCPC. A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado 

o processo, o autor queda-se inerte, como no caso em tela, deixando 

ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu prosseguimento. Nesse 

sentido é o entendimento dos Tribunais: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR 

MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 

SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA 

SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o 

acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as 

questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no 

mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se 

a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 

791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o 

exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do 

direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu 

suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer 

providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade 

de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. 

Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, 

instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no 

caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de 

Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência 

do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no 

arbitramento dos honorários advocatícios.12. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO.” (REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 

13/10/2015) Apesar de em regra não fluir o prazo de prescrição com 

fundamento no antigo art. 791 do CPC/73 artigo 921 do NCPC, decorrido o 

prazo de um ano, começa a decorrer o prazo prescricional conforme 

dispositivo acima ditado, COMO CONSIGNADO EM LEI, dispensando 

intimação do credor, quando já efetivado o decurso do prazo 

prescricional, cabendo de ofício ser declarada. Assim, não há que falar 

em surpresa do autor no decreto da prescrição, pois os prazos são 

previsto em Lei e são taxativos, como os casos de suspensão ou 

interrupção dos referidos – CPC. O autor tem a obrigação de dar 

continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o 

andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o 

ajuizamento da demanda, vez que já se passaram mais de 5 (cinco) anos 

desde a sua suspensão. Inclusive, o processo só foi movimentado a 

pedido do Juízo da 7º Vara Cível, ou seja, mesmo após mais de 2 (duas) 

décadas o credo não providenciou a localização de bens passíveis de 

penhora para a satisfação da execução. É possível a prescrição 
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intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena 

do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito 

fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII 

do CF/88. Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, 

julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com 

fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo 

Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição 

intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, 

isentando nos honorários advocatícios por não haver complementação da 

relação processual. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009468-58.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BANESTADO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA JULIANO FISCHDICK (EXECUTADO)

GERMANO AUGUSTO FISCHDICK (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009468-58.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009388-60.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CAMPOS ZACARIOTTI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009388-60.1996.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001654-34.1991.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA RIBEIRO PREZA OAB - MT4396-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (EXECUTADO)

F OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E INCORPOR LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001654-34.1991.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006708-44.1992.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANERJ BANCO DE INVESTIMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ADELAR DAL PISSOL OAB - MT2838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ARANTES FERREIRA GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006708-44.1992.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0009524-57.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONIR GALERA MARI OAB - MT3007-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DIAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009524-57.1996.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002102-02.1994.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CEZAR FERLIN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002102-02.1994.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010829-42.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICARD BANCO MULTIPLO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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KATIA MONTEIRO BORGES (EXECUTADO)

BENEDITO MONTEIRO BORGES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010829-42.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010843-26.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE DA SILVA MANO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010843-26.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009472-95.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER NOROESTE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACARIO MAURO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO APARECIDO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TROOP ONE ROUPAS CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0009472-95.1995.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019568-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ORLANDI (AUTOR(A))

LENOIR FELIPE BACHINSKI (AUTOR(A))

RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO CAPELETTI OAB - DF0035133A (ADVOGADO(A))

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016240-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS NASCIMENTO & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTIÇA EM 

CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025938-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES (DEPRECADO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000441-57.2020.8.11.0041

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:

WILLIAN MENDES DA COSTA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002641-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILZA PEREIRA DE SALES (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE A PARTE DEVEDORA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016090-67.2017.8.11.0041

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:

JOELMA LEITE DE ARRUDA SILVA (REU)

JULIO BATISTA DA SILVA - ME (REU)

 

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 

pagamento pelos réus. Manifeste o credor em cinco dias . CUIABÁ, 7 de 

fevereiro de 2020. MARCO ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS Gestor(a) 

Judiciário(a) 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: ( )
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 788439 Nr: 42410-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS FERNANDA BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 

OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

1. Proceda-se com a anotação na capa dos autos da proibição do 

advogado Dr. Vinicius Falcão de Arruda, OAB/MT 14.613, de proceder 

com a carga dos autos, conforme decisão de fl. 183.

2. RECEBO A EMENDA à inicial de fls. 166/174, posto que em observância 

ao disposto no art. 329 do CPC

.

3. Com relação ao pedido de prévia requisição de informações acerca do 

endereço da parte ré, por meio do sistema INFOJUD e BACENJUD, verifico 

dos autos informação, pela autora, de dois endereços diversos do 

constante da carta de citação acostada à fl. 175, nos quais DETERMINO a 

expedição do mandado de citação da ré, por precatória. (Avenida Paulista, 

nº. 306, Bairro Bela Vista, CEP: 01310-000 SP e Sede a Cidade de Deus, 

SN – PRÉDIO PRATA, 4º Andar, Vila Yara, Osasco, CEP: 06029-900, SP).

4. Ressalto que a citação deverá ser instruída, também, com cópia da 

emenda da inicial e documentos de fls. 166/174.

5. Em caso de restar infrutífera as diligências nos dois endereços 

informados, conclusos para as providências pleiteadas às fls. 182.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 711819 Nr: 4891-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório 

nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como título 

executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido da parte Credora para determinar que 

o presente feito seja processado como Execução.

 A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo.

 EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829).

 Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do CPC.

Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça.

O Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 702216 Nr: 36837-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CARMOSA PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a 

residência da parte executada, até o valor atualizado do débito.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens até o limite do 

crédito e ressalvando-se os bens essenciais, no endereço da executada.

Restando frutífera a penhora, intime-se o executado para, querendo, opor 

embargos no prazo legal.

Infrutífera, intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 764076 Nr: 16700-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA SANTOS TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14.048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão de fls.75). Promovida 

intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado às fls. 78, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte.

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 393990 Nr: 29604-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILEY GARCIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CASTILHA MAÑEZ - 

OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARVALHO 

DIAS - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Vistos, etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão de fls.155). Promovida 

intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado às fls. 158, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte.

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 
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expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394165 Nr: 29771-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ALENCAR POTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos,sobre devolução 

de carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826943 Nr: 32841-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868921 Nr: 8718-89.2014.811.0041

 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): BENEDITO JOÃO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1221129 Nr: 11857-44.2017.811.0041

 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: NEIDE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - 

OAB:4653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A

 Considerando que a publicação retro nã constou o patrono do requerido, 

encaminho para nova publicação istos 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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 142502 Nr: 27149-60.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL CÂNDIDO ROSA JÚNIOR, RITA DE 

CASSIA NINCE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que fora realizada a penhora do imóvel de propriedade do 

Executado, conforme Termo de Penhora e Depósito de fls. 220, 

EXPEÇA-SE mandado de avaliação do referido bem.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no prazo de 

quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 8044 Nr: 3299-84.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelina Gonçalves Ferreira, Rodolpho 

Ferreira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR 

- OAB:15.138/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 244/245 e determino a expedição de novo mandado 

de penhora, avaliação e intimação do bem imóvel indicado pela parte 

Exequente (Km 538, da BR 070, no entroncamento entre as cidades de 

Nossa Senhora do Livramento e Várzea Grande).

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 23320 Nr: 8294-38.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenyr Crestani, MIRIAM NATÁLIA SALVATORI 

CRESTANI, HUMBERTO CONSOLI, DELSIR ÂNGELA DALMAGRO CONSOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIDO VICTOR GUERRA - 

OAB:3734

 Vistos.

Considerando o bem imóvel indicado pelo Exequente às fls.315/316, 

EXPEÇA-SE carta precatória para penhora e avaliação, nos termos dos 

artigos 838, 841 e 842 do CPC, c/c artigo 1.053 e seguintes da CNGC , 

contendo a fração pertencente a cada devedor/proprietário.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a penhora e a avaliação 
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no prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 861512 Nr: 2913-58.2014.811.0041

 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 DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT

 Diante da petição de fls. 167, oficie-se o Cartório do 1º Ofício da Comarca 

de Sinop/MT, via malote digital para que proceda a averbação do Termo de 

Penhora e Depósito à margem da matrícula nº 40.731.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 776339 Nr: 29639-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA - ME, 

MAURO AMORIM DA SILVA

 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.

Considerando o bem imóvel indicado à penhora pelo Exequente, bem como 

a averbação de certidão na matrícula do referido imóvel (fls.107/115) 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação do referido sobredito bem 

(matrícula n.49.355), nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 

1.053 e ss. da CNGC .

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a penhora e a avaliação 

no prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 961684 Nr: 5523-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DIEGO SENDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido encartado pela parte credora às fls. 109/110.

EXPEÇA-SE mandado de constatação para que o Senhor Oficial de Justiça 

identifique quem está na efetiva posse do imóvel sob matrícula n° 40.815 e 

a que título o faz, apresentando se for o caso, os documentos 

comprobatórios.

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intime-se a parte Exequente para se manifestar sobre o que entender de 

direito no prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 746028 Nr: 43210-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56918

 Vistos.

Colhe-se dos autos que o presente feito já se encontra extinto conforme 

certidão de trânsito em julgado de fl. 230.

Posto isso, remeta-se ao autos ao arquivo definitivo, promovendo as 

baixas sistêmicas necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 849930 Nr: 53048-11.2013.811.0041

 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): LIMPE FÁCIL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, 

FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a 

sede da empresa executada, até o valor atualizado do débito.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens até o limite do 

crédito, no endereço da executada, ressalvando-se os bens essenciais 

ao exercício profissional.

Restando frutífera a penhora, intime-se o executado para, querendo, opor 

embargos no prazo legal.

Infrutífera, intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 276198 Nr: 4725-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALES AUGUSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O autor deixou de atender a determinação para promover o regular 

andamento processual do feito, quando intimado por intermédio de 

procuradores constituídos nos autos (certidão de fls.191). Promovida 

intimação pessoal por carta, cujo “AR” foi juntado às fls. 195, para que 

promovesse o andamento do processo, inclusive com a advertência da 

potencial extinção e arquivamento, mas permaneceu inerte.

É o relatório.

 Decido.

A falta de interesse do autor é notória. Diligenciou-se com êxito sua 

intimação via DJE e pessoal, mas não houve o atendimento da 

conclamação a promover o andamento do processo, mesmo constando 

expressamente nas intimações a advertência de que seu silêncio poderia 

culminar na extinção e arquivamento do processo.

Assim sendo, anotando a inexplicável desídia da parte autora, julgo extinto 

o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289961 Nr: 10445-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE F. FERREIRA, ESPÓLIO DE JUSSARA 
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CARDOZO, ESPÓLIO DE JORGE FAGUNDES FERREIRA, JORGE 

FAGUNDES FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 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.: 348598 Nr: 18740-22.2008.811.0041

 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): LIVROBRÁS DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

LTDA, AUZEMIR GOMES MOLINO, ANA CRISTINA VALIM REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora no prazo legal, 

para manifestar sobre impugnação da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348598 Nr: 18740-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDLL, AGM, ACVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora no prazo legal, 

para manifestar sobre impugnação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361245 Nr: 31138-98.2008.811.0041

 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: VICENTE SOARES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para o APELADO, no prazo 

legal, para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257584 Nr: 20309-29.2006.811.0041

 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): CARAMELLA COMÉRCIO DE PÃES E DOCES 

LTDA, EDMILSON MENDES, NISDARLY FABIANA DA SILVA METELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263058 Nr: 22008-55.2006.811.0041

 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): ALDEMIR MARCOS MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-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.: 394393 Nr: 29666-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDSON JUNIOR GONÇALVES DE SOUZA, 

ADALBERTO RIBEIRO FILHO

 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:

 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.: 443050 Nr: 18860-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCIMENTO E ARRUDA LTDA, LUIZ DE 

ARRUDA JUNIOR, MARIA DAS DORES PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/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.: 789064 Nr: 43063-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILE COMERCIO REPRESENTAÇÕES 

SERVIÇOS LTDA ME, VINICIUS MENDES MAIA, CLAUDIO ALBERTO 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851159 Nr: 54128-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA, DIEISEN 

MAYCON ROSSATO, RODRIGO MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859749 Nr: 1557-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V J DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, VICENTE 

JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4107-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.: 791748 Nr: 45832-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos,sobre devolução 

de carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792762 Nr: 46852-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, ARMANDO FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX 

ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-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 petição de fls 180 acostado 

aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753698 Nr: 5634-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MARCIO MENEZES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254

 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.: 769259 Nr: 22210-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGO MARQUES PEREIRA, HIGO MARQUES 

PEREIRA

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 772808 Nr: 25925-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hicham Said Abbas - 

OAB:294.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448093 Nr: 21710-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE OLIVEIRA DA SILVA - ME, 

LUCIANA DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462065 Nr: 30788-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UFCRED COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS SERV. 

FUND. UFMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN JOSÉ METELLO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102422 Nr: 11498-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEIDE MACIEL DE ALMEIDA E SILVA, 

FRANCINEIDE MACIEL DE ALMEIDA E SILVA, MARIVALDO PEDROSO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, MARCELA REGINA DE A FREITAS - 

OAB:OAB/MT 9.454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA KEIKO KOBAYASHI - 
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OAB:OAB-21.194/O

 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.: 896690 Nr: 27415-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODEIO PNEUS COMERCIO LTDA - ME, 

GERSON LUIS FORTES RAGUZONI, SANDRA MARA PEREIRA RAGUZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879918 Nr: 16708-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DE MOURA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 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.: 909654 Nr: 36581-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA, MARIA 

MADALENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINZE - OAB:MT 16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, raphael neves costa - OAB:12.411-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Certifico que não houve impugnação à penhora por parte do executado. 

Na oportunidade intimo a parte exequente para manifestar sobre o 

depósito feito pelo execuitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1027872 Nr: 35749-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSONDA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL.

 Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC.

 Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela 

Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis.

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC.

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959482 Nr: 4584-82.2015.811.0041

 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: ADD COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, DIEGO 

GERALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CRED. PEQ. EMPR. 

MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREEND. GDE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21678/PE, EDUARDO THEODORO FABRINI 

- OAB:10018/MT

 Certifico que, em razão de não ter constado o patrono do embargado, 

renovo a intimação do despacho: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.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003092-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (EMBARGADO)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1003092-67.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: M.E.S. COMERCIO 

EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 

EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., 

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME Vistos. Cuida-se de pedido 

formulado pela Embargante para deferimento de parcelamento do 

pagamento das custas. Com efeito, quando não preenchidos os requisitos 

da concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, a legislação 

processual, assegurando o direito de ação, prevê a possibilidade de 

parcelamento do pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários, a teor do disposto no art. 98, §6º, do CPC[1]. Sobre o instituto 

do parcelamento, leciona o ilustre doutrinador de Nelson Nery Junior: “§ 

6.º: 25. Parcelamento de despesas. Outra possibilidade aberta ao juiz é o 

parcelamento das despesas processuais. A inclusão deste parágrafo, 
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bem como do anterior, fazem pressupor que o pagamento imediato poderá 

ser tentado pelo juiz de início – ainda que com desconto ou de forma 

parcelada –, sendo a gratuidade a última opção, ou então aquela que só 

deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de 

condições da parte para arcar com as despesas.” (in, 2 Código de 

processo civil Comentado. São Paulo: RT, 2016.) Ante ao exposto, 

AUTORIZO a Embargante ao pagamento das custas iniciais em até 06 

(seis) parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente, devendo a 

primeira ser adimplida e comprovada nos autos em cinco (05) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição da ação nos termos do art. 290, do 

CPC. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 6º Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014862-86.2019.8.11.0041

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:

CLEUDES DA COSTA BRANDAO (EXECUTADO)

BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

CHEIRO E SABOR GOURMET RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005638-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR RONDON 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: 1005638-90.2020.8.11.0041. 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, 11 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: 1005811-17.2020.8.11.0041

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:

JULYKAREN LEITE 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: 1005811-17.2020.8.11.0041. 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, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017428-42.2018.8.11.0041

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:

IDALIO NEVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017428-42.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Para que possa ser 

analisado o pleito do exequente de ID 26571346, certifique a Secretaria o 

decurso de prazo de intimação do executado da decisão de ID 24320186. 

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017428-42.2018.8.11.0041

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:

IDALIO NEVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017428-42.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Para que possa ser 

analisado o pleito do exequente de ID 26571346, certifique a Secretaria o 

decurso de prazo de intimação do executado da decisão de ID 24320186. 

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017428-42.2018.8.11.0041

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:

IDALIO NEVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017428-42.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Para que possa ser 

analisado o pleito do exequente de ID 26571346, certifique a Secretaria o 

decurso de prazo de intimação do executado da decisão de ID 24320186. 

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017428-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDALIO NEVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017428-42.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Para que possa ser 

analisado o pleito do exequente de ID 26571346, certifique a Secretaria o 

decurso de prazo de intimação do executado da decisão de ID 24320186. 

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017428-42.2018.8.11.0041

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:

IDALIO NEVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017428-42.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Para que possa ser 

analisado o pleito do exequente de ID 26571346, certifique a Secretaria o 

decurso de prazo de intimação do executado da decisão de ID 24320186. 

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. A/Cuiabá, 11 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: 1060783-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO BENEDITO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060783-68.2019.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista que em 

nova busca ao site do TJ/MT (aba – guias arrecadadas), não constam 

como arrecadadas as guias acostadas aos autos junto ao Id 28921541, 

intime-se o requerente novamente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir com o determinado no despacho de Id 27616297, comprovando 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, 11 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023569-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUES RAFAEL IBIAPINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO OAB - SP270628 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023569-43.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem expressamente quanto à possibilidade de 

designação de audiência de conciliação na tentativa de composição 

amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, no prazo de 

10 (dez) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1062326-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOTER BOANERGES DE MARCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1062326-09.2019.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista que em 

nova busca ao site do TJ/MT (aba – guias arrecadadas), não constam 

como arrecadadas as guias acostadas aos autos junto ao Id 28927263, 

intime-se o requerente novamente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir com o determinado no despacho de Id 27812209, comprovando 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, 11 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034672-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PACELIUKA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011368-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL ELIAS DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025750-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR RAMOS LANCONI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça para CITAÇÃO, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de revogar a liminar anteriormente 

concedida_ sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO 

da parte requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora 

encartar aos autos o comprovante de pagamento das diligências para 

condução do Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line”. a fim de dar celeridade aos autos

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028987-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARAN PERPETUO QUINTILIANO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre as correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038054-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA DA SILVA BALLOCK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO 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 a parte autora para manifestar nos autos quanto a proposta 

da parte executada de ID 26825061, no prazo de 05 (cinco) dias

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012874-64.2018.8.11.0041

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:

ANTONIO CESAR ALVES DUARTE (REU)

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036331-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOG+ SOLUCOES LOGISTICAS EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, caso seja 

indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de mandados, 

dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro 

indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 450861 Nr: 23335-93.2010.811.0041

 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: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. GABRIEL - ME, MARA CRISTINA GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade do Recurso de Apelação (fls. 

92/97) à fl. 99, e diante da apresentação das Contrarrazões ao referido 

recurso às fls. 100/104, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 878192 Nr: 15595-45.2014.811.0041

 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: REGINA HELENA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Vistos etc.

Defiro o pedido da requerente de fl. 139. E para tanto, expeça-se o 

competente alvará, na forma ali indicada, com os rendimentos creditados, 

até zerar a conta judicial.

Após, retornem os autos ao arquivo, imediatamente. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 924484 Nr: 46147-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 
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OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147, 

ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15626

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido do exequente, constante da petição de fl. 184, de 

consulta de bens do executado junto ao sistema Renajud (Detran/MT).

E para tanto, procedo à consulta:

- Ronaldo de Castro Farias Santos – CPF n. 227.517.198-30

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar, procedendo ao regular andamento do feito, 

no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Indefiro, por ora, o pedido do exequente de fl. 184, para inclusão do 

nome dos executados junto ao cadastro de inadimplentes, com efeito, este 

Juízo ainda não possui acesso ao sistema que procede às negativações.

III – Indefiro o pedido do exequente de fl. 184, para expedição de ofício ao 

Bacenjud (Banco Central), solicitando informações acerca da existência 

de eventual crédito de cota de consórcio, com efeito, a consulta ao 

referido sistema já foi realizada, tendo apresentado resposta negativa, 

conforme se verifica à fl. 183. Assim, desnecessário expedir ofício 

tratando de crédito de cota de consórcio.

Caso queira o exequente, deve postular por nova tentativa de bloqueio de 

valores junto ao sistema Bacenjud (Banco Central).

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1036964 Nr: 40061-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSE GOMES 

JÚNIOR - OAB:8125 MS

 (...) Com efeito, a modificação do conteúdo da sentença é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já decidida. 

Desta forma, deveria a modificação da sentença ser obtido pela 

embargante através do recurso cabível. Assim, os argumentos não 

merecem guarida. Com essas considerações, conheço dos embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos. Intime-se. Após, certifique-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1038009 Nr: 40582-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A, WILSON MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA, ESPOLIO DE JOSUÉ MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ademais, diante dos argumentos do embargante, verifico que não 

objetiva o aclaramento da decisão, para sanar contradição, mas apenas e 

tão somente a rediscussão da matéria, com a revogação da referida 

sentença. Entendo que o objetivo dos embargos declaratórios não é esse! 

Com efeito, a modificação do conteúdo da sentença é processualmente 

impossível, visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, 

que proíbe ao juiz modificar questão já decidida. Desta forma, deveria a 

modificação da sentença ser obtido pela embargante através do recurso 

cabível. Assim, os argumentos não merecem guarida. Com essas 

considerações, conheço dos embargos declaratórios e rejeito os mesmos. 

Intime-se. Após, certifique-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 443374 Nr: 19030-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F C TELEFONIA LTDA, UIRSON MIRANDA 

FONSECA

 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 PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, constante da petição de fl. 102. E para 

tanto, expeça-se edital de intimação dos executados acerca da avaliação 

realizada no imóvel penhorado, matriculado sob n. 105.827, laudo de fls. 

93/96, nos parâmetros das alterações previstas no artigo 257, inciso II e 

parágrafo único do Código de Processo Civil, com prazo de 20 (vinte) dias.

 Intime-se o exequente para proceder à retirada do edital de intimação e 

comprovar nos autos sua publicação.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747021 Nr: 44253-84.2011.811.0041

 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): IGUALDADE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, 

JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA MASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR 

- OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 11.646

 Vistos etc.

Diante da inércia dos executados, deferiu o Juízo o pedido de penhora 

online de valores, decisão de fl. 194.

Verificando o Juízo, a tentativa de penhora realizada, observou que os 

valores encontrados foram irrisórios, sendo as quantias de R$ 187,86 e 

R$ 11,72, tendo realizado o desbloqueio dos valores.

Anoto que a decisão que deferiu a penhora restou clara que “caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais”.

Assim, inexistem valores a liberar ao exequente. De forma que indefiro o 

pedido do exequente de fl. 199.

Defiro o pedido do exequente, constante da petição de fl. 200, de consulta 

de bens de propriedade dos executados junto ao sistema Infojud (Receita 

Federal) e Renajud (Detran/MT).

E para tanto, procedo à consulta:

- Igualdade Serviços Técnicos Ltda – CNPJ nº 00.877.929/0001-01;

- José Márcio de Oliveira – CPF nº 514.331.091-15;

- Maria Aparecida Masson – CPF nº 763.380.881-00

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar, procedendo ao regular andamento do feito, 

no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782833 Nr: 36502-12.2012.811.0041

 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: WALTER DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 (...) No caso, não restou apontada omissão, contradição, obscuridade ou 

erro material que venha a justificar a mudança da decisão, ou a 

necessidade de esclarecer os termos da decisão.Desta forma, apesar 

dos substanciosos argumentos expendidos pelo embargante, tenho que 
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não merecem prosperar.Ademais, a modificação do conteúdo da decisão 

é processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida.Desta forma, deveria a modificação da decisão ser obtido pela 

embargante através do recurso cabível.Com essas considerações, 

conheço do embargos declaratórios e rejeito os mesmos.Intime-se.Após, 

arquivem-se imediatamente os autos. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817324 Nr: 23750-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLOJA - COOP. ECON. CRÉD MUTUO DOS 

LOJISTAS DO VEST. E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LEAL FIDELIS DE SOUSA, IVONE FERMINO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da Cooperativa exequente de fl. 135 e tendo em vista que 

a decisão de fl. 121 restringiu apenas a transferência dos veículos, 

localizados, de propriedade dos executados, procedo à restrição junto ao 

Renajud (Detran/MT) para circulação dos mesmos.

Diante das informações localizadas junto ao sistema, intime-se o 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1356051 Nr: 20541-21.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Resende Junior - 

OAB:, Daniele Izaura da Silva - OAB:, Jackson Nicola Maiolino - 

OAB:, Roberta Basso - OAB:

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1048419 Nr: 45691-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ANTONIO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição da ação, por ausência de citação válida do requerirdo no prazo 

da prescrição.E de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793240 Nr: 47330-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MENDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314-SP, MÁRCIO F ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 Vistos etc.

I – Compulsando os documentos juntados aos autos, verifico que os 

débitos relativos ao IPVA, bem como, todos os demais débitos do veículo 

objeto da lide são devidos pelo exequente.

As despesas decorrentes de transferência do veículo do Estado de São 

Paulo para o Estado de Mato Grosso são devidos pelo Banco executado.

Observo no documento acostado às fls. 136, que o gravame foi baixado 

pela Instituição Financeira em 18/07/2013.

Assim, quando realizados os pagamentos de todos impostos devidos, o 

proprietário do veículo Nilson Mendes Rodrigues, deverá se dirigir ao 

DETRAN para que o órgão retire a restrição do sistema, realizando o 

serviço de baixa de gravame.

II – Quanto a decisão proferida às fls. 131, deverá o Banco executado 

promover a transferência do veículo para o Estado de Mato Grosso, com 

urgência, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de manter-se a multa 

mencionada na decisão supracitada.

Após, certifique o necessário. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 811615 Nr: 18102-13.2013.811.0041

 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 S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7.295, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência, 

determino que:1. Mantenho os juros remuneratórios em 2,32% ao mês.2. 

Mantenho a capitalização na forma contratada.3. Mantenho a contratação 

da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade.4. Mantenho a cobrança 

da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 143,86 (cento e quarenta e 

três reais e oitenta e seis centavos), uma vez que por ser serviço 

específico efetivamente cobrado.5. Declaro a nulidade da cobrança da 

tarifa denominada de serviços de terceiro, no valor de R$ 207,29 

(duzentos e sete reais e vinte e nove centavos), não restou especificado 

o serviço que efetivamente foi prestado.6. Declaro a nulidade da cobrança 

de seguro, no valor de R$ 233,00 (duzentos e trinta e três reais), 

efetivamente cobradas do autor, conforme contrato acostado às fls. 

21/22.7. Excluo a comissão de permanência incidente no contrato, 

devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por 

cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como 

contratado na cláusula 5 – Encargos Moratórios) e, ainda, a correção 

monetária pelo INPC.8. Mantenho as demais cláusulas do 

contrato.Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 

85 do CPC.Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica 

suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe 

foram concedidos na decisão de fls. 30/31.Custas processuais, “pro 

rata’.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição 

e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734439 Nr: 30735-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR RAMOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, MILKEN JACQUELINE CENERINI - OAB: 

31.722 / PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Indefiro o pedido de consulta à empresa SEMPARAR, visto que a 

referida empresa não possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

II - Indefiro o pedido de consulta à empresa CONECTAR, visto que a 

referida empresa não possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

III - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

IV - Deixo de oficiar ao DETRAN, por absoluta falta de amparo legal.

V - Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelo Sistema 

Bacenjud (Banco Central), e para tanto, procedo à consulta:

 - Julio Cesar Ramos Santos - CPF nº 953.952.961-15.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, 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):

 Cod. Proc.: 1098415 Nr: 9887-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA DA SILVA LIMA FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N.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.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 59/62, juntou as 

publicações do edital de citação da executada Talita da Silva Ferreira - ME.

Extrai-se da certidão de fl. 64 que, embora citada por edital, a executada 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 64 que informa que a executada 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensoria Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 876610 Nr: 14516-31.2014.811.0041

 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: DELOSINA DA SILVA MILITÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência, 

determino que:1. Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista 

da sua legalidade.2. Declaro a nulidade da cobrança das tarifas de 

tributos, no valor de R$ R$ 192,95 (cento e noventa e dois reais e noventa 

e cinco centavos), pagamentos de serviços de terceiro, no valor de R$ 

694,19 (seiscentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos) e 

pagamentos de outros serviços, no valor de R$ 788,85 (setecentos e 

oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), efetivamente cobradas do 

autor.3. Declaro a nulidade da cobrança de seguro, no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), efetivamente cobradas da autora. 4. Mantenho as 

demais cláusulas do contrato.Condeno o banco requerido ao pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de 

acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.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.: 894676 Nr: 26305-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ADÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, RODRIGO FRASSETTO GÓES - OAB:17981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para que traga aos autos documento hábil à 

comprovação da cessão de crédito informada junto às fls. 74/76, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Outrossim, intime-se o requerente, para que se manifeste e dê andamento 

ao feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 206976 Nr: 19149-03.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODYR MAX FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 Vistos etc.

Defiro parcialmente o pedido do exequente, contido na petição de fl. 188. E 

para tanto, desentranhe-se o mandado de avaliação do imóvel penhorado, 

para nova tentativa de cumprimento.

Indefiro, por ora, o pedido de arrombamento postulado à fl. 188.

 Determino ao Sr. Oficial de Justiça que proceda, se possível, à avaliação 

indireta do imóvel penhorado, considerando a descrição do imóvel 

procedida no ato da penhora de fl. 48, bem como, a localização, que retire 

informações da certidão do imóvel, que verifique o valor do IPTU e que 

utilize como parâmetro cotação na mesma localidade. Caso não se faça 

possível aferir as condições do imóvel e realizar a avaliação deste, 

certifique.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761270 Nr: 13722-78.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F BRASIL VIEIRA E CIA LTDA - ME, 

SUZILENE ARAGÃO CARVALHO DE SIQUEIRA, DIANE APARECIDO 

VIEIRA, CAIO FELIPE BRASIL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 
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17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Bem ainda, julgo PROCEDENTE a presente ação, em face das requeridas: 

Suzilene Aragão Carvalho de Siqueira e Diane Aparecido Vieira.Declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.E, de consequência, condeno as 

requeridas no pagamento da quantia R$ 10.520,03 (dez mil quinhentos e 

vinte reais e três centavos), a ser atualizada pelos índices do INPC, 

considerando a data de ajuizamento da ação, e acrescida de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da 

citação.Condeno ainda as requeridas no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 904901 Nr: 33479-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:129.126, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:OAB/SP 

155574

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência, 

determino que:1. Mantenho a capitalização na forma contratada.2. Afasto 

o pedido no tocante à cobrança de IOF, posto que incidiu uma única vez e 

referente ao ressarcimento da instituição financeira, de imposto que ela 

pagou integralmente, em nome do cliente.3. Mantenho a contratação da 

Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade.4. Mantenho a cobrança da 

tarifa de registro de contrato (R$ 178,29) uma vez que cobrada por 

serviço efetivamente prestado.5. Declaro a nulidade da cobrança de 

seguro, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), 

efetivamente cobradas do autor.6. Mantenho as demais cláusulas do 

contrato.Condeno o requerente ao pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada 

no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de 

Processo Civil, 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.: 255212 Nr: 19526-37.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V2 TIBAGI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA NÃO PADRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GOMES BRESSANE - 

OAB:10102, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 Vistos etc.I – Defiro o pedido do exequente, constante da petição de fl. 

178.Compulsando os autos, verifico que na consulta realizada à fl. 176, já 

foi realizada a restrição de impedimento de transferência dos 

veículos.Assim, expeça-se mandado de penhora dos veículos descritos à 

fl. 178. Em seguida, intime-se o executado da penhora realizada.Anoto que 

deve o exequente providenciar o recolhimento da diligência necessária ao 

Sr. Oficial de Justiça, possibilitando o cumprimento do mandado.II – (...) 

Com tais considerações, defiro parcialmente o pedido do exequente de fl. 

178.E para tanto, determino a penhora de 30% (trinta por cento) do valor 

líquido dos proventos mensais do executado, que deverá ser feita através 

de descontos em folha de pagamento, com repetição mensal no mesmo 

percentual, até a completa satisfação do crédito exequendo, como medida 

excepcional para assegurar o resultado prático da execução.E para tanto, 

oficie-se à fonte pagadora do executado, CAT – Construtora e 

Incorporadora Ltda ME, endereço constante de fl. 154 (Rua I esquina com 

a Rua J, n. 105, Lot. Parque Eldorado, Bairro Jardim Alvorada, Edifício 

Eldorado Hill Office, salta 37, nesta Capital, CEP. 78048-487), determinando 

a penhora de 30% (trinta por cento) do valor líquido dos proventos 

mensais do executado, devendo os descontos ser efetuados diretamente 

na folha de pagamento do mesmo. E posteriormente sejam transferidos ou 

depositados na Conta Única do Poder Judiciário (Banco do Brasil, agência 

3834), comprovando-se os depósitos nos autos.Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788178 Nr: 42129-94.2012.811.0041

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, MARIANA CRISTINA C. DE ANDRADE - 

OAB:15.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 98/99, juntou as 

publicações do edital de citação do requerido Wesley Marcelino de 

Oliveira.

Extrai-se da certidão de fl. 100 que, embora citado por edital, o requerido 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 100 que informa que o requerido 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensoria Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796885 Nr: 3249-96.2013.811.0041

 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: EDEMILSON SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência, determino que:1. 

Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua 

legalidade.2. Mantenho a cobrança tarifa de gravame, no valor de R$ 

207,17 (duzentos e sete reais e dezessete centavos), uma vez que 

cobradas por serviços efetivamente prestados.3. Mantenho as demais 

cláusulas do contrato.Condeno o requerente ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 

20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a 

regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do 

Código de Processo Civil, 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):

 Cod. Proc.: 779339 Nr: 32784-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEÇÃO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 

PARA VEÍCULOS LTDA, AIRTON BATISTA DA SILVA

 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:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 99, defiro o pedido de fl. 101/102.

Citem-se os executados por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1121177 Nr: 19314-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, JOSE PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS 

NEVES - OAB:22056/O-MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - 

OAB:OAB/SP 196.524, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

 Vistos etc.

Intime-se o banco exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer 

se o débito discutido nesta execução se encontra arrolado nos autos da 

recuperação judicial de nº 7612-57.2017.8.11.0051 , em trâmite perante a 

1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, e se desta forma, o banco 

exequente, se habilitou como credor naqueles autos. Ressalte-se na 

intimação do banco que seu silêncio será interpretado por estar o crédito 

cobrado na execução devidamente arrolado na recuperação judicial.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1093648 Nr: 7794-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES SAMPAIO & RONDON LTDA - 

ME/C. R. SAMPAIO EIRELI - ME, CELIO RODRIGUES SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 68/69, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados Rodrigues Sampaio & 

Rondon Ltda – ME/C.R. Sampaio Eireli - ME e Celio Rodrigues Sampaio.

Extrai-se da certidão de fl. 70 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 70 que informa que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensoria Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1076442 Nr: 58215-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:28.122-A/PR, LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25.661/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos etc.

I – Diante da manifestação dos executados de fl. 499, entendo coerente a 

proposta de honorários ofertada pelo douto perito contábil às fls. 477/479.

Assim, homologo, para que surtam os devidos efeitos, a proposta de 

honorários do expert, vinda na petição de fls. 477/479 e para tanto, fixo o 

montante de R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais), cujo 

“quantum” reputo razoável e consentâneo com a complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido.

 II – Intimem-se os executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o recolhimento dos honorários do perito, possibilitando a realização da 

perícia e início dos trabalhos periciais, sob pena de penhora online.

III – Recolhidos os honorários periciais, autorizo o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) da quantia depositada em favor do perito nomeado, 

que anoto deverá ser liberada antes da realização da perícia, e os 50% 

(cinquenta por cento) restante a ser liberado após a apresentação do 

laudo pericial, para tanto deve o Sr. Perito trazer aos autos, em 05 (cinco) 

dias, os dados corretos, como CPF/CNPJ, banco, agência e conta 

corrente, consoante determina o artigo 10, § 5º da Resolução n. 

15/2012/TP.

IV – Desde já, designo o dia 02/04/2020, às 14:30 horas para o início dos 

trabalhos periciais.

Ressalto que deve o senhor perito verificar os pagamentos dos débitos 

realizados nos contratos firmados entre as partes, constantes deste feito 

e dos processos apensos (execuções de nº 58053-43.2015 – código: 

1076182, de nº 17575-56.2016 – código: 1117222), considerando ainda o 

bem adjudicado e o valor de apuração do referido bem à época da 

adjudicação (R$ 22.709.966,92, em 12/07/2018, fl. 317 dos autos), e ao 

final, apurar o valor ainda devido pelos executados ao banco exequente, 

na somatória dos 03 processos.

Intimem-se o perito nomeado, os assistentes técnicos, as partes e seus 

patronos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 969200 Nr: 8964-51.2015.811.0041

 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: RUBERVAL ELIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência, 

determino que:1. Mantenho a capitalização na forma contratada.2. 

Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua 

legalidade.3. Mantenho a cobrança da tarifa de registro de contrato, no 

valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) uma vez que cobrada por 

serviço efetivamente prestado.4. Declaro a nulidade da cobrança da tarifa 

de serviço de terceiro, no valor de R$ 1.532,00 (mil quinhentos e trinta e 

dois reais), efetivamente cobradas do autor.5. Mantenho as demais 

cláusulas do contrato.Condeno o requerente ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 

20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a 

regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do 

Código de Processo Civil, 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):

 Cod. Proc.: 945793 Nr: 57895-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 72/73, juntou as 

publicações do edital de citação do requerido Renato Martins da Silva.

Extrai-se da certidão de fl. 74 que, embora citado por edital, o requerido 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 74 que informa que o requerido 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensoria Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056138 Nr: 49194-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILAMIR JOSE MANTOANI, YURI DE BRITTES 

MANTOANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos constato que ainda não houve a citação dos 

executados, logo, para que seja analisado o pedido de pesquisa de bens 

via Sistema Infojud e Renajud, junto às fls. 43/44, deve o exequente 

providenciar a angularização processual com a citação dos executados.

Assim, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, promovendo 

a citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 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.: 1055618 Nr: 49013-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, AMADEU BORTOLUSSO BARBOSA, EDMILSON GONÇALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 145 do Recurso de 

Apelação de fls. 135/143, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078458 Nr: 518-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. E. S. COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS 

LTDA - ME, MAGDIEL DE OLIVEIRA DA SILVA, ELIANE MARQUES FARIA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de fl. 82, as partes executadas não foram intimadas 

para apresentarem contrarrazões, pois as mesmas não foram citadas, 

bem como da tempestividade do Recurso de Apelação de fls. 72/80, 

subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, 

apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 814296 Nr: 20769-69.2013.811.0041

 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: JOELMA PADILHA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA GREFFE DE MELO 

SANTANA - OAB:12158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40.147/DF

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência, 

reviso a Cédula de Crédito Bancário de nº 51687606, firmada entre as 

partes, fls. 30/34, e determino que:1. Mantenho a contratação da Tarifa de 

Cadastro, em vista da sua legalidade.2. Declaro a nulidade da cobrança 

das taxas de serviços, no valor de R$ 1.232,43 (mil duzentos e trinta e 

dois reais e quarenta e três centavos).3. Mantenho as demais cláusulas 

do contrato.Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 

85 do CPC.Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica 

suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe 

foram concedidos na decisão de fls. 30/31.Custas processuais, “pro 

rata’.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição 

e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 945789 Nr: 57894-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMITES BENEDITA PRATES DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão negativa de fl. 74, bem como a consulta de 

endereço realizada junto ao Infojud, dando conta do mesmo endereço já 

constante nos autos, defiro o pedido de fl. 76.

Cite-se a requerida por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 929787 Nr: 49184-28.2014.811.0041

 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): C.A.T. COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS 

PLANEJADOS LTDA, CELSO AFONSO TEICHMANN, ANA CRISTINA 

PASSOS DOS SANTOS

 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.

Tendo em vista a certidão de fl. 53, defiro o pedido de fl. 55.

Citem-se os executados por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 
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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.: 886714 Nr: 21062-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para manifestar quanto à desistência ou não da 

restrição veicular de transferência, efetuada via Sistema Renajud à fl. 65, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerada a desistência 

de tais restrições.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos, para análise do pedido de suspensão de fl. 67.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 918006 Nr: 42074-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA SANTA RITA DA SILVA SEBBA -ME, 

RUBIA SANTA RITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 66 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 873013 Nr: 11818-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B RADIADORES LTDA - ME, BENEDITO 

NUNES DA SILVA, TAIANE NUNES DA SILVA

 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.

Indefiro por ora o pedido de citação por edital de fl. 98, tendo em vista que 

o exequente não esgotou os meios possíveis de busca para localizar os 

executados.

 Com efeito, verifica-se que o exequente não procedeu à tentativa de 

citação dos executados no endereço localizado à fl. 86. Proceda-se o 

exequente com a diligência no endereço localizado após consulta de 

endereço, realizada junto ao sistema Infojud, fl. 86.

Intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1169541 Nr: 39976-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA DE 

COSMETICOS - LTDA, CÉLIO FERREIRA DE SOUZA

 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.

 Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta:

 - C F de Souza Comercio Atacadista de Cosméticos - Ltda - CNPJ nº 

02.127.743/0001-52.

- Celio Ferreira de Souza - CPF nº 436.254.101-25.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente, para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

intimação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1284247 Nr: 3021-48.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CÂNDIDO, GENEZIO GOMES DOS 

SANTOS, NERI TEREZINHA GRANZOTTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este juízo não possui convênio com o referido sistema.

II - Indefiro o pedido de consulta à concessionária de energia, visto que a 

referida empresa não possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso.

III - Indefiro o pedido de consulta às operadoras de telefonia, visto que as 

referidas empresas não possuem convênio firmado com o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

IV - Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta:

 - Antônio Cândido - CPF nº 405.176.081-20.

- Genezio Gomes dos Santos - CPF nº 034.224.619-49.

- Neri Teresinha Granzotto Santos - CPF nº 257.542.549-20.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 724449 Nr: 20110-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVANÇO COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA ME, ANTONIO CALLEJAS, MARCELO 

CALLEJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para manifestar quanto à desistência ou não da 

restrição veicular de transferência, efetuada via Sistema Renajud às fls. 

88 e 90, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerada a 

desistência de tais restrições.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos, para análise do pedido de suspensão de fl. 107.
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Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743287 Nr: 40241-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE NUNES NASCIMENTO - ME, ELIANE 

NUNES NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 

novembro/2011, com a devida citação das executadas mediante mandado 

de citação em março/2013, consoante decisão de fl. 25.

Verifico que o exequente segue em busca da satisfação do crédito há 

mais de 08 (oito) anos, tendo exaurido os meios possíveis para 

localização de bens passíveis de penhora.

Assim, antes de analisar o pedido de suspensão vindo à fl. 55, 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.: 743295 Nr: 40249-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLISER COSMÉTICOS LTDA, DAILCE 

MADALENA POLISER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

I – Analisando detidamente os autos verifico que há um imóvel arrestado, 

consoante certidão à fl. 28, diante disso intime-se o exequente para 

manifestar quanto à desistência ou não do arresto formalizado, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerada a sua desistência.

II – Ainda ao compulsar os autos observo que o feito se arrasta desde 

novembro/2011, com a devida citação dos executados via edital de 

citação em março/2016, consoante as publicações às fls. 67/70.

Verifico que o exequente segue em busca da satisfação do crédito há 

mais de 08 (oito) 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.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 243802 Nr: 12277-35.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY CAMPOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Arquivem-se imediatamente os autos, na forma determinada na sentença 

de fl. 345. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 854692 Nr: 57216-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta:

 - Jonil Rodrigues Correia - CPF nº 481.924.651-87.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente, para que se manifeste e dê andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 87680 Nr: 4929-49.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO BELMONTE

 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: DEUSLIRIO FERREIRA - 

OAB:5071/MT, JULIANA SOUZA FERREIRA - OAB:7417

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 178 do Recurso de 

Apelação de fls. 158/176, e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 23944 Nr: 4632-32.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Econômico S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIO TEIXEIRA COELHO - 

OAB:2070-A/MT, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:5950-A/MT

 Vistos etc.

 I - Ante a manifestação do exequente de fl. 292 quanto à desistência da 

restrição veicular de transferência efetuada via Sistema Renajud, 

proceda-se a baixa do veículo de fls. 287/288.

II - Defiro o pedido de fl. 292 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 266087 Nr: 23843-78.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PREVITALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR OLIVEIRA DE 

REZENDE - OAB:3653/MT

 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 à fl. 85, 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 

dezembro/2006, com a devida citação do executado via mandado de 

citação em janeiro/2007, consoante certidão de fl. 24.

Verifico que o exequente segue em busca da satisfação do crédito há 

mais de 13 (treze) anos, tendo exaurido os meios possíveis para 

localização de bens passíveis de penhora.

Assim 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.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 265982 Nr: 23713-88.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS 

ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECM PROFISSIONAIS DA AREADE SAUDE DA 

BAIXADA CUIABANA - EM LIQUIDAÇAO, LUIZ ANTONIO CARNEVALE, 

SEBASTIAO MARCOS S. CAMPOS, SERGIO DE SOUZA ANTUNES, 

ERNESTO FARIA F. JUNIOR, ADRIANA MARIA C. B. LIMA, PEDRO CARLOS 

FRANCESCHINI FILHO, ERLICE ROSALIA VUADEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MAZZER 

CARDOSO - OAB:9749-B/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 9.749-B, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:5932/O

 Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo 

para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via deste 

processo.(...) 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.DISPOSITIVOI – Em face do exposto, reconheço a 

ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgo e declaro 

extinto o processo em face da requerida não citada Erlice Rosalia Vuaden 

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 a referida requerida 

nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.II – Quanto aos requeridos que 

foram citados e aos que compareceram espontaneamente aos autos 

apresentando embargos monitórios às fls. 88/426 e 430/683 (CECM dos 

Profissionais da Área de Saúde da Baixada Cuiabana - Em liquidação, Luiz 

Antônio Carnevale, Sebastião Marcos S. Campos, Ernesto Faria F. Junior, 

Adriana Maria C. B. Lima, Sérgio de Souza Antunes e Pedro Carlos 

Franceschini Filho), prosseguirá normalmente o feito, assim, intimem-se as 

partes para promoveram ao andamento do feito, requerendo o que 

entenderem de direito, informando o interesse em proposta de acordo para 

solução amigável nos autos, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198437 Nr: 16314-42.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROVELÂNDIA DE CEREAIS 

LTDA, SANDRA OLIVEIRA MARUNDI, CLENI BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO, 

OAB/MT 12.560 a regularizar sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59340 Nr: 4354-36.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145416 Nr: 29821-84.2016.811.0041

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV COMERCIO TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147, MAIRA MUSSOI TEIXEIRA - OAB:OAB/RS. 86527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado JACKSON NICOLA 

MAIOLINO, OAB/MT 17.147 a regularizar sua representação processual, 

ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando 

poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1228381 Nr: 14324-93.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO APARECIDO DA SILVA ME, RICARDO 

APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o embargado do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015734 Nr: 30012-66.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOMINGOS NOGUEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 

sob pena de desconsideração da realização do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 754148 Nr: 6111-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH - OAB:8428/MT

 Vistos etc.I – Considerando a petição do executado de fls. 179/180, 

verifico dos autos que os honorários acrescidos pelo banco exequente no 

cálculo de fl. 178, são os honorários arbitrados no § 1º do art. 523 do 

CPC, consequência da ausência do pagamento voluntário do débito.Assim, 

rejeito os argumentos do executado constante da petição de fls. 179/180.II 

– Devidamente intimado para o pagamento do débito, o executado não 

pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora.Aliados ao contexto 

processual estão os comandos do art. 655, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução.Com fulcro no art. 655-A do CPC e ante as 

disposições do Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de penhora on-line constante de fls. 176/177, e, para tanto ordeno 

que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito, R$ 

24.160,66 (vinte e quatro mil, cento e sessenta reais e sessenta e seis 

centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executado, Diogo Ramos da Silva (...) 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 Novo Código 

de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 770804 Nr: 23838-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABIL MUSTAFA FARES ME, NABIL MUSTAFA 

FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 Vistos etc.I – Diante da manifestação do exequente às fls. 110, 

informando o desinteresse pela penhora dos veículos localizados via 

sistema Renajud, proceda-se baixa da restrição existente nos prontuários 

dos referidos veículos, descritos às fls. 52/53.II – Devidamente intimados 

para o pagamento do débito, os executados não pagaram a dívida e nem 

ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 110 do exequente Banco Bradesco S/A, CNPJ nº 

60.746.948/0001-12 e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central 

do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até 

o montante do débito atualizado em setembro/2019 - R$ 736.606,46 

(setecentos e trinta e seis mil seiscentos e seis reais e quarenta e seis 

centavos), que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencente aos executados: Nabil Mustafa Fares Me - CNPJ nº 

04.360.503/0001-29 e Nabil Mustafa Fares - CPF nº 770.971.811-68, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo Banco 

Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela 

CGJ.Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo 

como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência das penhoras 

formalizadas, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.(...) e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o 

credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 938700 Nr: 53993-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR AQUINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – (...)Diante disso, indefiro o pedido de apreensão da carteira 

nacional de habilitação do executado, vindo às fls. 86.II – Indefiro o pedido 

de item 2 de fls. 86. Com efeito, este Juízo ainda não possui convênio com 

o sistema que permite a inserção do nome do executado em cadastro de 

inadimplentes.III – Devidamente intimado para o pagamento do débito, o 

executado não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 86, item 

3, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo 

sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do 

débito atualizado em junho/2016 - R$ 7.770,62 (sete mil setecentos e 

setenta reais e sessenta e dois centavos), pelo não pagamento voluntário, 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

ao executado: Valdir Aquino do Nascimento, CPF n°. 002.002.941-13, 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.(...) 

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.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1071570 Nr: 56094-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO SEGUROS S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.Diante inércia do executado, que apesar de citado por edital, 

decisão de fls. 146, comprovação de publicação de fls. 150/152, não 

pagaram a dívida, nem ofereceram bens à penhora, certidão de fls. 

153.Tendo-lhes sido nomeado Curador Especial, na pessoa do membro da 

Defensoria Pública militante no Foro local, decisão de fls. 154, este 

compareceu às fls. 156/158, apresentando negativa geral, informando que 

não se verifica vício evidente no contrato firmado entre as partes, 

apresentando o débito atualizado da dívida.Bem ainda, aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, 

do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora para garantir a execução.Bem ainda, aliados ao 

contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 155 do 

exequente Banco Itaú Unibanco S/A, CNPJ nº 60.701.190/0001-04, e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado em maio/2019 (fls. 159) - R$ 111.729,67 (cento e onze mil 

setecentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado: José Sabino da Silva, CPF n. 160.493.571-53 e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão, (...) 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(...) 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.: 395115 Nr: 30406-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - OAB:30264/RS, 

ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:30.820/ RS

 Vistos etc.Devidamente intimado para o pagamento do débito, o banco 

executado não pagou a dívida e nem ofereceu bens a penhora.Aliados ao 

contexto processual estão os comandos do art. 655, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução.Com fulcro no art. 655-A do CPC e ante 

as disposições do Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro 

o pedido de penhora on-line constante de fls. 172/173, e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito, R$ 3.159,13 

(três mil, cento e cinquenta e nove reais e treze centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado, HSBC Bank Brasil – Banco Múltiplo (...) constituo como Termo 

de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema 

BacenJud.Intime-se o banco executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código 

de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao 

valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos 

termos do artigo 836 do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005080-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER CRISOSTOMO DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005080-21.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Kleber 

Crisostomo de Pinho ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A. Afirma o requerente que é servidor público 

aposentado, em 2010 realizou junto ao requerido empréstimo consignado, 

entretanto, percebeu que os descontos não encerravam nunca, que os 

valores estavam aumentando e sendo descontado de seu holerite com a 

denominação cartão de crédito. Que entrou em contato com o requerido 

para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de ser 

denominado cartão de crédito, porém, não prestou qualquer informação ao 

requerente. Que abriu uma reclamação junto ao Procon/MT em 19/06/2019 

na tentativa de solucionar a questão amigavelmente, quando teve 

conhecimento de que se tratava de um contrato de cartão de crédito, lhe 

sendo disponibilizadas as quantias via saques/TED em sua conta corrente, 

e que o requerente havia realizado saques de 2010 a 2017, constando 

ainda débito em aberto. Aduz que não contratou cartão de crédito e sim 

empréstimo consignado em folha de pagamento. Assim, requer a 

concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos 

descontos na folha de pagamento do requerente, no tocante ao cartão de 

crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 
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cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058995-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HEINECK KRAPF OAB - RS89096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1058995-19.2019.8.11.0041 Ação: de Busca e Apreensão com Pedido 

Liminar Embargante: Randon Administradora de Consórcios Ltda 

Embargado: Angela Cristina da Cruz Decisão Interlocutória Vistos etc. O 

embargante apresentou junto ao ID 27579500 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da decisão proferida junto ao ID 27245886, pleiteando o 

acolhimento dos Embargos. Alega ter sido a referida decisão obscura e 

contraditória no que tange à notificação trazida pelo mesmo, por não estar 

paga a indicada parcela vencida da notificação, não havendo necessidade 

de indicação desta. Pugna ao final pelo acolhimento dos presentes 

embargos, para elucidar a matéria atacada, deferindo a liminar. Atendendo 

ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil é expresso e 

específico quando do cabimento dos Embargos de Declaração, consoante 

seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao 

Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

pág. 2120). O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro 

no decisum 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. Pretende o embargante 

a reforma da decisão, pedido este que não é cabível em sede de 

Embargos de Declaração. Apesar de ter trazido aos autos nova 

notificação junto aos ID’s 28232810 a 28232811, esta não preenche os 

requisitos indicados na mencionada decisão, pois traz somente a 

informação de quantidade de parcelas vencidas por grupo/cota, e não 

QUAIS encontram-se vencidas. Isto posto recebo os Embargos de 

Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, mantendo na 

íntegra os termos da decisão. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005229-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVESTRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005229-17.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Renato 

Silvestre de Oliveira ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Pan S/A. Afirma o 

requerente que firmou com o requerido um contrato de empréstimo 

consignado, porém, decorridos muitos anos, os descontos não cessaram, 

não tendo realizado com o requerido contrato de cartão de crédito, e que 

este se negou a apresentar o contrato. Assim, requer a concessão de 

tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento do requerente, no tocante ao cartão de crédito, a cópia do 

contrato firmado entre as partes, que não seja negativado seu nome, a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 
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referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Defiro o pleito do requerente para que o requerido apresente, 

no prazo da resposta, o contrato firmado entre as partes. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 11 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005075-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005075-96.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Paulo 

Ferreira de Moraes ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A. Afirma o requerente que é servidor público 

aposentado, em 2010 realizou junto ao requerido empréstimo consignado, 

entretanto, percebeu que os descontos não encerravam nunca, que os 

valores estavam aumentando e sendo descontado de seu holerite com a 

denominação cartão de crédito. Que entrou em contato com o requerido 

para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de ser 

denominado cartão de crédito, porém, não prestou qualquer informação ao 

requerente. Que abriu uma reclamação junto ao Procon/MT em 22/08/2019 

na tentativa de solucionar a questão amigavelmente, quando teve 

conhecimento de que se tratava de um contrato de cartão de crédito, lhe 

sendo disponibilizadas as quantias via saques/TED em sua conta corrente, 

e que o requerente havia realizado um saque, constando ainda débito em 

aberto. Aduz que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo 

consignado em folha de pagamento. Assim, requer a concessão de tutela 

antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento do requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja 

negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pugna o requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado 

seu nome. Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, 

conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das 

alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do 

saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e 

que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o 

que não é o caso dos autos. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos 

descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo 

consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, 

mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que o requerente 

autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 11 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1037623-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO DA FONSECA VALE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1037623-14.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante do 

contido nos autos, como da possibilidade de acordo entre as partes, defiro 
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o pedido do requerente de concessão de prazo de 10 (dez) dias para 

efetuar o depósito do valor integral pelo requerente, tido como devido pelo 

requerido, nos autos para quitação do contrato. Decorrido o prazo, 

intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1047263-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA CAROLINE PADILHA NUNES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1047263-41.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Diante 

dos argumentos expendidos pelos embargantes, defiro o pedido de 

reconsideração e documentos de ID’s 26940902 a 27362118, bem como 

pelos depósitos que estes vêm realizando nos autos da execução 

apensa, recebo os presentes embargos com efeito suspensivo, tendo em 

vista a presença dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 

do CPC. Assim, defiro a caução ofertada, posto que devidamente 

acompanhada das notas fiscais e do termo de anuência, ID 26940909 a 

27362118. Determino a formalização da caução do bem acima descrito e 

ofertado. Para tanto expeça-se o Termo de Caução, nomeando a 

embargante, pessoa física, como fiel depositária. II – Traslade-se cópia 

desta decisão para a Execução apensa n. 1019345-62.2019.8.11.0041. III 

– Certifique a Secretaria acerca da tempestividade da Impugnação aos 

Embargos à Execução apresentada junto ao ID 26626738. Sendo 

tempestiva, manifestem-se os embargantes sobre a Impugnação aos 

Embargos à Execução e documentos, no prazo legal. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048593-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1048593-73.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diniz José 

de Oliveira Miranda ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A. Afirma o requerente que é policial civil do 

Estado, em 2010 realizou junto ao requerido um empréstimo consignado, 

entretanto, quando abriu uma reclamação junto ao Procon/MT em 

03/09/2019 que foi informado que se tratava de um contrato de cartão de 

crédito, e que o mesmo teria realizado 11 saques/transferências. Aduz 

que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em 

folha de pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. Determinado ao requerente emendar o pedido inicial 

trazendo cópia do contrato firmado entre as partes, este afirmou ter 

pleiteado ao requerido, e este não o apresentou. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade 

deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do 

STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 

Entretanto, importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do 

ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas 

de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da 

prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, 

além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada 

também a suportar as despesas de realização da prova requerida pela 

parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus 

de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pugna o requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado 

seu nome. Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, 

conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das 

alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do 

saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e 

que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o 

que não é o caso dos autos. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos 

descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo 

consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, 

mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que o requerente 

autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Defiro o pleito da 

requerente para que o requerido apresente, no prazo da resposta, o 

contrato firmado entre as partes. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045572-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GALILEI (AUTOR(A))
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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 PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1045572-89.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Patricia 

Galilei ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Pan S/A. Afirma a 

requerente que é funcionária pública do Estado, que há cerca de 11 anos 

(em 2008) realizou junto ao requerido um empréstimo consignado, 

entretanto, quando abriu uma reclamação junto ao Procon/MT em 

31/05/2019 que foi informada que se tratava de um contrato de cartão de 

crédito. Aduz que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo 

consignado em folha de pagamento. Assim, requer a concessão de tutela 

antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja 

negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. Determinado à requerente emendar o pedido 

inicial trazendo cópia do contrato firmado entre as partes, este afirmou ter 

pleiteado ao requerido, e este não o apresentou. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade 

deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do 

STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 

Entretanto, importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do 

ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas 

de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da 

prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, 

além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada 

também a suportar as despesas de realização da prova requerida pela 

parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus 

de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pugna a requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado 

seu nome. Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, 

conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das 

alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do 

saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e 

que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o 

que não é o caso dos autos. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos 

descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo 

consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, 

mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente 

autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Defiro o pleito da 

requerente para que o requerido apresente, no prazo da resposta, o 

contrato firmado entre as partes. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017135-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISMER MACHADO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017135-38.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Banco Pan 

S/A devidamente qualificado e representado, nos autos da Ação de Busca 

e Apreensão movida em face de Wismer Machado de Souza, apresentou 

junto ao ID 27344310 Embargos de Declaração da decisão proferida junto 

ao ID 26778631, alegando a existência de contradição pleiteando o 

acolhimento destes para suprir ponto contraditório e aclarar a r. decisão. 

Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo 

Civil é expresso e específico quando do cabimento dos Embargos de 

Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery 

Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” 

(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, pág. 2120). Trata-se de irresignação no tocante a 

suposta contradição existente na decisão proferida junto ao ID 26778631, 

que deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do Banco 

requerente, ora embargante. Aduz o embargante que o Juízo determinou 

que o oficial de justiça não permita que qualquer pessoa alheia ou não 

pertencente ao poder judiciário o acompanhe no cumprimento do mandado. 

Defende que é a maior interessado na apreensão do bem, bem ainda, que 

o Dec. Lei 911/69 em nenhum momento veda a presença de pessoas que 

não pertençam ao Judiciário em acompanhar a apreensão do bem. Ainda, 

argumentou acerca da apreensão a ser realizada de veículo apreendido 

no pátio do Detran, quanto ao pagamento das diárias de estadias, bem 

como quanto ao decurso de prazo para purgar a mora e sua expressa 

consolidação em posse plena do requerente. Apesar dos substanciosos 

argumentos expendidos pelo Banco embargante, tenho que não merece 

acolhimento seu pedido. Com efeito, a referida decisão embargada 

determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na exordial, que após apreendido deverá ser depositado junto ao 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. E que após, cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de 
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busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 

Quanto à determinação de não permissão de qualquer pessoa alheia ou 

não pertencente ao poder judiciário acompanhando no cumprimento do 

mandado, tenho que não merece qualquer aclaramento ou retificação. 

Mantenho meu entendimento. Entendo que para o cumprimento da liminar 

de apreensão do bem se faz necessário apenas e tão somente da figura 

do competente Oficial de Justiça, que está realizando a referida diligência, 

não se fazendo necessária a presença de terceiras pessoas, alheias ou 

mesmo do localizador. 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. Assim 

entendo que não há o que se aclarar na referida decisão. Com essas 

considerações, rejeito os embargos declaratórios. Aguarde-se o decurso 

de prazo para recurso da presente decisão. Em seguida, cumpra-se a 

decisão constante junto ao ID 26778631, exatamente na forma ali 

determinada. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancaro

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008333-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDA SABEH MALUF (AUTOR(A))

SAO BENEDITO PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

MARCELO BENEDITO MALUF (AUTOR(A))

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (AUTOR(A))

PAIAGUAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA (AUTOR(A))

SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO MALUF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

TENILLE PEREIRA FONTES OAB - MT11260-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008333-85.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Junto ao 

ID 23989466 o próprio requerido pede a desconsideração da petição em 

que pleiteava a revogação da liminar, pois constatou que o requerente 

efetuou regularmente o depósito em juízo das 15 (quinze) parcelas no 

valor de R$ 57.530,71, conforme planilha de ID 12477055 – Pág. 23, bem 

como deferido em sede de tutela antecipada e mantido em sede de Agravo 

de Instrumento. Assim, defiro o pedido de levantamento da quantia 

depositada em juízo tido pelo requerente como quantia incontroversa, ao 

Banco requerido, para tanto, expeça-se o competente alvará judicial ao 

requerido, conforme dados bancários indicados junto ao ID 23989466. II – 

Remetam-se novamente os autos ao perito contábil, para ciência acerca 

da manifestação e documentos de ID’s 25185530 a 25186457, 

especificamente quanto à questão: “(...) Dê plano, evidencia-se que o i. 

perito não fez qualquer esclarecimento acerca de seu laudo, impugnado 

pelo Requerido (ID 20508006), muito menos levou em conta os extratos e 

contratos reclamados no laudo, e que em tese não teriam sido juntado aos 

autos, mas colacionado na impugnação, justamente para que fossem 

levados em consideração na perícia, tampouco apresentou os cálculos 

com base nos termos contratados, de modo a possibilitar que o Juízo 

avaliasse a existência ou não de abusividade nos encargos. (...)”, e, 

ainda, como constante da decisão de ID 22216850, item II, quanto aos 

extratos pleiteados pelo Sr. Perito em seu Laudo Pericial, procedendo-se à 

retificação no cálculo, se for o caso. Após, certifique-se o necessário e 

intimem-se as partes para manifestação, dentro do prazo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1046847-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILDA DIAS DE SOUZA (EMBARGANTE)

HORACIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO (EMBARGANTE)

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1046847-73.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pleito dos embargantes constante de sua inicial, assim, intimem-se os 

mesmos, pessoalmente, e seu patrono, via imprensa, para efetuar o 

pagamento das mencionadas custas iniciais de distribuição, na forma 

parcelada, em 06 (seis) vezes, conforme artigo 98, §6º do CPC, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Cumpra a Secretaria com as 

determinações legais para o devido pagamento parcelado das custas 

iniciais de distribuição. Posteriormente, renove-se a Conclusão. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061624-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1061624-63.2019.8.11.0041. Vistos e etc. I - 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o 

valor dado à causa, visto que é diverso do valor integral devido pelo 

requerido de R$ 61.915,65, conforme próprio extrato de débito de Id 

27703865. Ressalto que ao requerido será oportunizada a purga da mora 

do valor do débito em aberto dado à causa pelo requerente. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. II - Ademais, intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais 

complementares, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040794-76.2019.8.11.0041

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:

JULIANO BEZERRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 
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INTERLOCUTÓRIA Processo: 1040794-76.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro novamente o pedido de emenda de Id 29022499, tendo em vista 

que a decisão de Id 26413439 restou irrecorrida. II - Intime-se o requerente 

para cumprir com o determinado no item II da decisão de Id 26413439, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041927-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - MT30650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLEI ALMEIDA DA SILVA & CIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1041927-56.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de remessa do requerimento postulado junto ao Id 

28502752, uma vez que incumbe ao requerente diligenciar requerendo o 

que entender de direito nos autos de n. 1036011-41.2019.8.11.0041. II - 

Determino o cancelamento da distribuição dos presentes autos, tendo em 

vista a distribuição em duplicidade aos autos de n. 

1036011-41.2019.8.11.0041, distribuído anteriormente. Cumpra-se. 

Le/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1062183-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1062183-20.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. Intime-se o 

requerente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054642-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA COUTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1054642-33.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 28853857 e concedo o prazo de 15 (quinze) dias, 

para o requerente cumprir com o determinado no item I da decisão de Id 

26371143, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito, por se 

tratar de requisito para a propositura da presente demanda. Decorrido o 

prazo acima assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012908-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1012908-05.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de emenda de Id 28093258, tendo em vista que a 

notificação trazida pelo requerente de Id 28093259 - pág. 2 indica parcela 

diversa da constante na exordial de Id 19013038 - pág. 2. Assim, não é 

válida a referida notificação, não restando comprovada a mora do 

requerido. Assim, intime-se o requerente para cumprir com o determinado 

no item II da decisão de Id 20981595, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 11 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001996-12.2020.8.11.0041

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:

JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1001996-12.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 28320639, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 11 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002001-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE COELHO DE RESENDE (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002001-34.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará a 

devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 3. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 28321430 - pág. 1, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 11 de fevereiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1048814-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO SILVA OAB - MT21891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1048814-56.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Rildo Silva propôs 

Embargos de Terceiros em face de Antônio José Vieira, no entanto 

requereu desistência do feito junto ao ID 25537402, antes mesmo da 

decisão inicial. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução 

de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo 

Civil. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente, 

pagamento este que ficará suspenso pelos benefícios da justiça gratuita 

que lhe foram concedidos em decisão de ID 25630255, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016360-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MELO BOSAIPO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016360-28.2016.8.11.0041. Vistos etc. Banco do Brasil S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, por intermédio de seus advogados, 

ingressou perante este juízo com a presente Ação de Cobrança contra 

Humberto Melo Bosaipo, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 

094.169.601-44, expondo e requerendo o que segue. Alegou o banco 

requerente que firmou com o requerido contrato de adesão a produtos e 

serviços sob o n. 831821853 – BB Renovação Consignação, tendo 

liberado um crédito no valor de R$ 336.020,12 (trezentos e trinta e seis mil 

vinte reais e doze centavos). Que o requerido tornou-se inadimplente, não 

efetuando o pagamento das parcelas desde 08.02.2015, o que acarretou 

o vencimento antecipado de toda a obrigação financeira pactuada entre as 

partes. Assim, que o débito do requerido totaliza o montante de R$ 

441.426,23 (quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e vinte e seis 

reais e vinte e três centavos). Que frustradas as tentativas de receber o 

crédito, alternativa não restou ao banco autor senão o ajuizamento desta 

para recebimento dos valores que lhe são devidos. Pleiteou a citação do 

requerido, e, ao final, o julgamento da ação procedente com a condenação 

do requerido ao pagamento do débito de R$ 441.426,23 (quatrocentos e 

quarenta e um mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e três 

centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios. A 

inicial veio instruída com documentos. Em decisão interlocutória proferida 

no Id 3012633, foi a ação recebida e determinada a citação do requerido. 

O requerido foi devidamente citado, consoante certidão de Id 9398648. Na 

petição de Id 9599693 apresentou contestação. Em sua defesa alegou a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, questionando as 

cláusulas do contrato, dentre elas aduziu a venda da casada do seguro, 

bem como, a ausência de previsão expressa do vencimento antecipado do 

contrato, em caso de inadimplência, alegando que o valor devido pelo réu 

na data do ajuizamento da ação correspondia a R$ 97.122,33 (noventa e 

sete mil, cento e vinte e dois reais e trinta e três centavos). Pediu a 

nulidade das cláusulas questionadas e a cobrança limitada do débito no 

valor de R$ 97.122,33 (noventa e sete mil, cento e vinte e dois reais e 

trinta e três centavos). Devidamente intimado o banco apresentou 

impugnação à contestação no Id 11089701. Pela decisão de Id 13870705 

foram as partes devidamente intimadas a especificarem as provas que 

ainda pretendiam produzir, tendo a parte requerida postulado pela 

inversão do ônus da prova, pela designação de audiência de instrução e 

julgamento para oitiva de depoimento e produção de prova testemunhal. 

Deferiu o Juízo a produção de prova oral, designando audiência de 

instrução, que aporta aos autos no Id 17680721. Pela decisão de Id 

24635591 converteu o Juízo o julgamento em diligência para determinar ao 

requerente que trouxesse aos autos a integralidade dos contratos 

firmados entre as partes, com as cláusulas gerais. O banco compareceu 

na petição de Id 26322630 fazendo juntada do contrato firmado entre as 

partes. Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta por Banco do 

Brasil S/A em face de Humberto Melo Bosaipo. Alegou o banco requerente 

que firmou com o requerido contrato de adesão a produtos e serviços sob 

o n. 831821853 – BB Renovação Consignação, tendo liberado um crédito 

no valor de R$ 336.020,12 (trezentos e trinta e seis mil vinte reais e doze 

centavos). Que o requerido tornou-se inadimplente, não efetuando o 

pagamento das parcelas desde 08.02.2015, o que acarretou o vencimento 

antecipado de toda a obrigação financeira pactuada entre as partes. 

Assim, que o débito do requerido totaliza o montante de R$ 441.426,23 

(quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte 

e três centavos). Que frustradas as tentativas de receber o crédito, 

alternativa não restou ao banco autor senão o ajuizamento desta para 

recebimento dos valores que lhe são devidos. Em decisão interlocutória 

proferida no Id 3012633, foi a ação recebida e determinada a citação do 

requerido. O requerido foi devidamente citado, consoante certidão de Id 

9398648. Na petição de Id 9599693 apresentou contestação. Em sua 

defesa alegou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, 

questionando as cláusulas do contrato, dentre elas aduziu a venda da 

casada do seguro, bem como, a ausência de previsão expressa do 

vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência. - Da 

inversão do ônus da prova No tocante à aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência 

pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, na forma postulada pelo requerido, inverto o 

ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. DA DECLARAÇÃO 

GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS 

ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o 

brocardo do direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, 

o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, 

permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do 

art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em 
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vista que era possível à parte requerida determinar as cláusulas que 

entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se 

ao teor do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão 

indeferidos os pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão 

contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão 

de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por 

essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Da 

devolução de valores pagos a título de Seguro (venda casada) No 

presente caso, claro o caráter condicionador da instituição financeira ao 

impor a contratação de seguro, restando viciada a manifestação de 

vontade do requerido consumidor contratante em virtude da sua situação 

de vulnerabilidade. Verifico da contratação acostada pelo banco, 

constante do Id 3010515, que se trata de contrato de adesão, com 

contratação automática dos valores cobrados a título de Seguro, no valor 

de R$ 35.132,67. Portanto, verifico que não há nenhum documento 

assinado pelo requerido solicitando expressamente o referido seguro, 

restando nítido o caráter abusivo desse encargo, corolário lógico é a 

decretação da sua invalidade. Pretende o requerido a restituição de 

valores relativos à cobrança de seguro, o qual foi compelido a aceitar por 

ocasião da contratação de empréstimo. Conforme se verifica, portanto, o 

seguro foi imposto pela instituição financeira conjuntamente com o 

contrato de empréstimo celebrado. A forma do negócio caracteriza pratica 

de venda casada ou simultânea e vedada pelo CDC. Nesse passo, faz jus 

o requerido à devolução, em dobro, das parcelas indevidamente 

descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto 

não é hipótese de engano justificável. Assim, a jurisprudência: contrato de 

EMPRÉSTIMO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c indenização. 

NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAl. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. 

VENDA CASADA. 1. A contratação do seguro se traduz em venda 

casada, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, e acarreta 

a sua nulidade, com a restituição em dobro dos valores pagos. 3. Danos 

morais inocorrentes. Ausência de demonstração de violação a atributo da 

personalidade. Indenização afastada. RECURSOS PARCIALMENTE 

PROVIDOS. (Recurso Cível Nº 71002927382, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 

30/06/2011, publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2011) Justifica-se 

ainda o entendimento com fundamento na jurisprudência consolidada pela 

Corte Superior pátria, notadamente o Recurso Repetitivo REsp 

1.061.530/RS, na Súmula 381 do STJ e no REsp n. 1.639.320/SP, 

submetido ao regime dos recursos repetitivos. Com efeito, ressalta-se que 

o Egrégio STJ, ao apreciar o REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime 

dos recursos repetitivos, dispôs que nos contratos bancários em geral, o 

consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição 

financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso concreto, tenho 

que não restou demonstrado que tenha sido garantido ao consumidor a 

liberdade de contratar ou não o seguro. No citado recurso repetitivo do 

STJ verifica-se a seguinte observação: “Apesar dessa liberdade de 

contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não 

assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou 

seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a 

cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante 

do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo 

ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à 

escolha do consumidor”. Bem ainda: “uma vez tendo o consumidor optado 

pela contratação do seguro, essa diferença deixa de ter relevância, 

podendo-se, então, aplicar as mesmas razões de decidir para ambos os 

casos (ubi eadem ratio, ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, 

haverá o mesmo direito). Neste norte, propõe-se a consolidação de uma 

tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter 

coerência com o precedente que deu origem a essa súmula, lembrando-se 

que a coerência entre precedentes passou a ter eficácia normativa no 

sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art. 926)”. 

Consolidando-se a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o 

consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição 

financeira ou com seguradora por ela indicada”. Assim, com fundamento 

no entendimento do STJ, declaro a nulidade da cobrança de seguro, no 

valor de R$ 35.132,67 (trinta e cinco mil cento e trinta e dois reais e 

sessenta e sete centavos), efetivamente cobrados do requerido. Com 

efeito, ante o reconhecimento de cobrança ilegal, impõe-se a restituição 

dos valores despendidos, sob pena de ensejar o enriquecimento sem 

causa por parte da instituição financeira. De forma que deve ser feita a 

compensação dos valores. - Da cláusula de vencimento antecipado Não 

merece amparo o argumento de nulidade da cláusula resolutória que 

autoriza o vencimento antecipado da obrigação. A Lei n° 10.931/04, em 

seu artigo 28, § 1º, inciso III, preceitua a possibilidade de estipulação de 

vencimento antecipado da dívida nos contratos de Cédula de Crédito 

Bancário: § 1 Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados (...) III 

- os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e 

penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento 

antecipado da dívida. Além disso, o artigo 1.425, inciso III, do Código Civil, 

assegura a cláusula resolutória como garantia conferida ao credor: Art. 

1.425. A dívida considera-se vencida: [...] III - se as prestações não forem 

pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o 

pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada 

importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata; Logo, 

uma vez caracterizada a inadimplência, ocorrerá o vencimento antecipado 

da dívida, inexistindo abusividade nessa prática. Vejamos julgados dos 

tribunais pátrios sobre o assunto: EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS 

À EXECUÇÃO. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

INAPLICABILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. COMISSÃO DE 

PERMANENCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA DE 

ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). ABUSIVIDADE. 1. O indeferimento de 

prova pericial não enseja cerceamento de defesa, se a prova requerida é 

processualmente inútil para a finalidade indicada. Na hipótese, a revisão 

das cláusulas contratuais depende somente da apresentação de provas e 

não demanda cálculos complexos a ensejar a determinação de perícia. 2. 

Não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que as normas aplicáveis às relações de consumo são 

restritas ao consumidor final, não abrangendo as relações em que o 

financiamento bancário é destinado ao incremento de atividade 

empresarial. 3. Não é considerada abusiva a cláusula que dispõe sobre o 

vencimento antecipado da dívida, tendo em vista que se trata de 

disposição que possui previsão expressa no art. 1.425, III, do Código Civil 

e art. 28, § 1º, inciso III, da Lei n° 10.931/04. 4. O Superior Tribunal de 

Justiça sumulou o entendimento de que a cobrança da comissão de 

permanência é legal, desde que não cumulada com outros encargos 

moratórios. No caso em análise, é lícita a cobrança, uma vez que se dá de 

forma isolada. 5. Conforme o enunciado n.539 é permitida a capitalização 

de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 6. É abusiva a cláusula 

que estipula a cobrança de Taxa de abertura de crédito (TAC), pois o 

Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do REsp 

1.251.331/RS, decidiu que não é válida sua pactuação em contratos 

posteriores a 30.4.2008. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime. 

(Acórdão 1227564, 07045717120188070001, Relator: ROMEU GONZAGA 

NEIVA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 

5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO MONITÓRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. 

INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.O artigo 1.425, inciso III, do Código 

Civil, assegura a cláusula resolutória como garantia conferida ao credor: 

Art. 1.425. A dívida considera-se vencida: [...] III - se as prestações não 

forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado 

o pagamento. Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrasada 

importa renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. 2.Uma 

vez caracterizada a inadimplência, ocorrerá o vencimento antecipado da 

dívida, inexistindo abusividade nessa prática. 3. Recurso conhecido e 

provido. Unânime. (Acórdão 1206344, 07091737120198070001, 7ª Turma 

Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: 

Sem Página Cadastrada.) EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. 

PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO RECURSO. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. MÚTUO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. 

DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORA. OCORRÊNCIA. 

VENCIMENTO ANTECIPADO. CORRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os argumentos apresentados no apelo 

são suficientes para impugnar a sentença, não havendo que se falar em 

ausência de impugnação específica. Preliminar de não conhecimento do 

recurso rejeitada. 2. A decisão proferida pela Justiça Federal estabeleceu, 

somente, que os descontos relativos a contratos de mútuo realizados em 

folha de pagamento do apelante não observavam a regra da Lei 8.112/90, 

extrapolando o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do 
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apelante. 3. Não há nenhuma determinação no sentido de que a limitação 

dos descontos não geraria mora da parte, nem houve qualquer revisão no 

contrato no sentido de restabelecer a cláusula contratual que trata do 

valor da parcela. 4. Considerando que o réu apelante pagou as parcelas 

contratuais em valor menor que o fixado no contrato firmado entre as 

partes, necessário entender pela ocorrência da mora. 4.1. Estabelecendo 

o contrato a possibilidade de vencimento antecipado da dívida nos casos 

de mora comprovada, correta a sentença que julgou procedente a ação. 5. 

Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 6. Recurso conhecido. 

Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. 

(Acórdão 1135298, 07364997420178070001, Relator: ROMULO DE 

ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, 

publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta 

forma, o vencimento antecipado por outras dívidas não fere quaisquer 

premissas de boa-fé ou dignidade. Não por outro motivo, o art. 333, CC, a 

prevê expressamente em certas hipóteses (o que não exclui a sua 

ampliação por vontade das partes): Art. 333. Ao credor assistirá o direito 

de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou 

marcado neste Código: I - no caso de falência do devedor, ou de concurso 

de credores; II - se os bens, hipotecados ou empenhados, forem 

penhorados em execução por outro credor; III - se cessarem, ou se se 

tornarem insuficientes, as garantias do débito, fidejussórias, ou reais, e o 

devedor, intimado, se negar a reforçá-las. Por outro lado, a concessão de 

múltiplos empréstimos pressupõe a noção de confiança (crédito advém da 

expressão latina ‘credere’, confiar), sendo que os empréstimos só se 

viabilizam na medida em que o credor confie na capacidade de 

adimplemento do devedor. Perdendo-se esta, já não há confiança a 

justificar a manutenção do crédito e o vencimento antecipado visa impedir 

que o prejuízo aos credores seja ainda maior. Há, portanto, uma natural 

coligação entre os diversos contratos de empréstimo e, nessas 

circunstâncias, a doutrina aceita a cláusula de inadimplemento cruzado 

(ou cross default). Sobre esse tema e cláusulas cruzadas, vide 

exemplificativamente a doutrina de Antonio Junqueira de Azevedo 

(AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Cláusula cruzada de não indenizar 

(cross-waiver of liability), ou cláusula de não indenizar com eficácia para 

ambos os contratantes:renúncia ao direito de indenização: promessa de 

fato de terceiro: estipulação em favor de terceiro. In:Obrigações e 

contratos : contratos: formação e regime[S.l: s.n.], v. 4. , 2011). No mesmo 

sentido, vide GIFFONI, Adriana de Oliveira. As cláusulas "cross default" 

em contratos financeiros. Revista de direito mercantil, industrial, 

econômico e financeiro.São Paulo: RT, v. 40, n. 121, p. 148–149, jan./mar., 

2001. No STJ, vide ARESP n. 1.019.560-SP, Rel. Min. Villas Boas Cueva.” 

Assim, mantenho a cláusula que prevê o vencimento antecipado do 

contrato. Da cobrança Tenho que o banco requerente demonstrou 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, 

bem ainda o débito contraído pelo requerido. Também, por esta razão, em 

casos tais, cabe ao demandado, pela regra do art. 373, II, do CPC, 

demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do 

direito da parte autora, não sendo possível, entretanto, admitir como tal a 

simples afirmação de não contratação, ou mesmo de inexistência de prova 

da constituição do débito apontado. Assim, o requerido não se 

desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Segundo o art. 373 do CPC: “O ônus da prova incube; II- ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor.” Motivo pelo qual, entendo pela procedência do pedido do autor. 

DISPOSITIVO. Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação e 

para tanto, julgo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. E, de consequência, condeno o requerido no pagamento 

da quantia R$ 441.426,23 (quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos 

e vinte e seis reais e vinte e três centavos), a ser atualizada pelos índices 

do INPC, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir da citação. No tocante ao pedido manejado pelo requerido 

em sede de contestação, reviso o contrato de adesão a produtos e 

serviços sob o n. 831821853 – BB Renovação Consignação firmado entre 

as partes e determino que: 1. Declaro a nulidade da cobrança de seguro, 

no valor de R$ 35.132,67 (trinta e cinco mil cento e trinta e dois reais e 

sessenta e sete centavos), efetivamente cobrados do requerido. 2. 

Mantenho a cláusula que prevê o vencimento antecipado do contrato. 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para 

cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. 

Custas processuais, “pro rata’. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 11 de fevereiro de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1011962-67.2018.8.11.0041. 

Vistos etc. Acolho a justificativa apresentada pelo patrono do requerido 

Fábio Leite (id. 28942852) e redesigno a audiência para o dia 06/05/2020, 

às 14h30min. Recolham-se os mandados expedidos, independentemente 

de cumprimento. Intimem-se todos, com as advertências legais. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 396041 Nr: 31271-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUTERO PONCE DE ARRUDA, UNISERV - 

UNIÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍLIAN PAULA ALVES MODESTO 

DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4.998/MT, TATIANE DE BARROS MAGALHÃES - OAB:13933

 Ante o exposto, com fulcro no art. 774, incisos III, IV e V, do CPC, 

considero a conduta do executado Lutero Ponce de Arruda atentatória à 

dignidade da Justiça e lhe APLICO multa no importe de 10% (dez por 
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cento) sobre o valor atualizado do débito, o qual, desde já, reverto em 

favor da parte exequente, que poderá exigi-la nos próprios autos, 

juntamente com o valor principal (art. 777 do Código de Processo Civil).ii) 

Pesquisa de bens No tocante ao pedido de consulta ao sistema 

informatizado BACENJUD e RENAJUD, tal medida se mostra cabível para 

possível satisfação do débito. Contudo, considerando que o cálculo 

acostado aos autos data de 30.11.17, fl. 561, INTIME-SE a parte exequente 

para que atualize o débito no prazo legal.Após, retornem os autos 

conclusos para efetivação da busca no sistema.Cumpra-se.Cuiabá, 06 de 

Fevereiro de 2020.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1133277 Nr: 24294-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, HELIANE DE CASTRO ZANOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, GIULIANO BERTUCINI - 

OAB:5.269 OAB/MT, GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7082, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:8.534, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850/MT, PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Vistos.

 Compulsando os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento.

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que os autos sejam incluídos na lista de processos conclusos 

para sentença, atendida, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de Fevereiro de 2020.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 234534 Nr: 3717-07.2006.811.0041

 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 PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO LAURO, JOSÉ 

QUIRINO PEREIRA, NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE ARAÚJO, JOEL 

QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 

- OAB:, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - OAB:5.768/MT, 

DANIEL AMANCIO DUARTE - OAB:OAB/DF 1599/E, FELIPE FERNANDES 

DE CARVALHO - OAB:OAB/DF 14065/E, FELIPE NOBREGA ROCHA - 

OAB:286.551/SP, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016/SP, 

HUDSON RAPHAEL GOMES DA SILVA - OAB:11113/E, IURI DO LAGO 

NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - OAB:35075/DF, KAIO MARCELLUS DE 

OLIVEIRA PEREIRA - OAB:35.080/DF, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA 

- OAB:36.082/DF, LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - OAB:38.651/SP, 

MARIA REGINA BENEVIDES DIAS - OAB:39.688/DF, MUDROVITSCH 

ADVOGADOS - OAB:2037/12, REBECA NUNES RAMOS TREZZA - 

OAB:OAB/DF 14066/E, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 Deliberações Finais:À vista do exposto, (i)Recebo a petição inicial em 

relação aos requeridos José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, 

Guilherme da Costa Garcia, Geraldo Lauro, José Quirino Pereira e Joel 

Quirino Pereira.(ii) DEFIRO parcialmente a pretensão liminar para decretar a 

indisponibilidade de bens dos requeridos ....CITEM-SE os requeridos para, 

no prazo legal, apresentarem contestação. Após o decurso do prazo para 

tal desiderato, certifique-se o necessário e, em seguida, dê-se vista ao 

Ministério Público para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugná-las.DEIXO 

de conhecer da petição de fls. 3110/3129 - apresentada pelos requeridos 

José Quirino e Joel Quirino, vez que manifestamente intempestiva para fins 

de manifestação preliminar (art. 17, § 7º, Lei nº 8.429/1992), bem como 

por ser impertinente a indicação de provas a produzir, por não ser esse o 

momento processual oportuno.INDEFIRO o pedido de fls. 3007/3010, vez 

que os documentos juntados pelo Parquet às fls. 2174/2910 inserem-se na 

faculdade do art. 435, do CPC. Intimem-se.Cuiabá, 06 de Fevereiro de 

2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 714508 Nr: 7521-07.2011.811.0041

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELA MARIA BORELHO LEITE, SILAS LINO 

DE OLIVEIRA, LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO, LÚCIA CONCEIÇÃO 

ALVES CAMPOS COLETA DE SOUZA, GONÇALO XAVIER DE BOTELHO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - 

OAB:PROMOT.DE JUST., EDSON ABREU XAVIER (PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO) - OAB:4.915/MT, LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA 

COSTA - OAB:10.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT, ADRIANO BIANCHINI FERREIRA 

FERNANDES - OAB:17.145/MT, ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE POZETI - 

OAB:4912-O/MT, FÁBIO LUÍS GRIGGI PEDROSA - OAB:5022/MT, 

GELISON NUNES DE SOUZA - OAB:9833-AMT, GILBERTO SANTOS 

GUIMARÃES MOITINHO - OAB:13713/MT, JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6012/MT, JOSE 

MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/MT, LUIS FELIPE MEDINA 

FERREIRA - OAB:15546, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4626/MT, MARIANA R. SERAFIM S. V. BARROS - OAB:9.383/MT, 

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - OAB:9383, 

RICARDO PORTEL MARTINS - OAB:9363/MT

 ...Pelo exposto, DEFIRO a pretensão de compartilhamento das provas 

produzidas na ação penal – Cód. 351590.Homologo a desistência do 

Ministério Público quanto à realização de prova oral, conforme 

manifestação de fls. 3109/3114.Relativamente à prova emprestada juntada 

pelos requeridos Luiz Marinho e Ângela Maria, verifica-se que os 

depoimentos colacionados e a cópia da denúncia de fls. 3162/3172 

referem-se ao processo nº 53783/2012, que aparentemente teve início no 

Tribunal de Justiça em razão de foro por prerrogativa de função que 

possuía o mencionado requerido. Porém, não restou muito claro se 

referido feito corresponde à mesma ação penal – Cód. 351590 

mencionada pelo Ministério Público, embora os requeridos tenham 

consignado tratar-se dos mesmos fatos.No mais, verifica-se que 

processo nº 53783/2012 já teria sido remetido à 1ª instância, não tendo os 

requeridos fornecido informações precisas sobre sua referência (código, 

numeração única, Juízo de tramitação). Assim, INTIMEM-SE os requeridos 

Luiz Marinho e Ângela Maria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, tragam 

aos autos informações detalhadas sobre o processo referido (nº 

53783/2012).Após, INTIME-SE o Ministério Público para, no mesmo prazo 

aludido, manifestar-se quanto aos documentos novos juntados (fl. 3173). 

OFICIE-SE ao r. Juízo da 7ª Vara Criminal desta Capital, solicitando o 

compartilhamento das provas orais produzidas na Ação Penal nº 

12888-38.2013.811.0042 – Cód. 351590, atentando-se para eventual 

segredo de justiça. Após a juntada de referida prova emprestada, em 

observância ao princípio do contraditório, intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem.Intimem-se.Cuiabá, 06 de 

Fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 126082 Nr: 14307-48.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:3.675/MT, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Vistos. Compulsando os autos, verifico que a tentativa de penhora de 

numerários da parte executada Luciene Caetano resultou infrutífera (fl. 

1.169).Assim, DEFIRO a penhora dos veículos localizados através do 

sistema RENAJUD, servindo a presente decisão, em conjunto com o 

comprovante de inclusão de restrição veicular, como termo de constrição, 

independentemente de outra formalidade. (....)No mais, considerando que 

as informações solicitadas pela exequente, qual seja, informações 

complementares relativas às aplicações em instituições financeiras, 

podem ser obtidas pelo sistema BACENJUD, INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofício às instituições bancárias.Com efeito, conforme Manual 

do Sistema BACENJUD , é possível a requisição de informações acerca de 

saldos, endereços, relação de agência/contas, extratos e pesquisas de 

relacionamentos, ainda que encerrados.Na pesquisa de saldo e extratos, 

especificamente, pode-se delimitar um valor limite para pesquisa e o tipo 

de relacionamento para os extratos (de contas correntes/contas de 

investimento, de contas de poupança, de investimentos e de outros 

ativos). Contudo, faz-se necessário a indicação do período a ser utilizado 

para pesquisa. Assim, considerando que a parte exequente não apontou o 

período pretendido para busca, INTIME-SE a parte exequente para que 

traga aos autos a aludida informação. Por fim, verifico que no item “b” do 

decisum de fls. 1.119/v, foi deferido a inserção dos dados da parte 

requerida no cadastro restritivo de crédito. Assim, certifique Sra. Gestora 

se foram adotadas as providências para cumprimento da 

determinação.Cumpra-se.Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2020.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 225666 Nr: 32981-06.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAL GALDINO DELGADO JÚNIOR, 

NIVALDO MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CÉLIO JOUBERT 

FURIO - OAB:PROM.DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO FIDELIS CAMPOS 

- OAB:64.250/MG, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA CUNHA - 

OAB:17508/MT, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989

 Vistos.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar os dados bancários para transferência dos valores penhorados 

via Bacenjud.

No tocante à expedição de ofícios às instituições bancárias, considerando 

que as informações solicitadas pela exequente, qual seja, informações 

complementares relativas às aplicações em instituições financeiras, 

podem ser obtidas pelo sistema Bacenjud, INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofício às instituições bancárias.

Com efeito, conforme Manual do Sistema BACENJUD , é possível a 

requisição de informações acerca de saldos, endereços, relação de 

agência/contas, extratos e pesquisas de relacionamentos, ainda que 

encerrados.

Na pesquisa de saldo e extratos, especificamente, pode-se delimitar um 

valor limite para pesquisa e o tipo de relacionamento para os extratos (de 

contas correntes/contas de investimento, de contas de poupança, de 

investimentos e de outros ativos). Contudo, faz-se necessário a indicação 

do período a ser utilizado para pesquisa.

 Assim, considerando que a parte exequente não apontou o período 

pretendido para busca, INTIME-SE a parte exequente para que traga aos 

autos a aludida informação.

 Por fim, quanto ao pedido de inserção dos nomes dos executados nos 

cadastros restritivos de crédito (fl. 1.031), considerando que já foi 

deferida a inclusão do nome do executado Jocimal Galdino Delgado Júnior 

(fls. 1009 e 1.012), DEFIRO o pedido de inserção, via Sistema 

SERASAJUD, quanto ao requerido Nivaldo Manoel dos Santos.

Cumpra-se.

Intime-se

Cuiabá, 07 de Fevereiro de 2020.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111011 Nr: 15081-24.2016.811.0041

 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: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SILVEIRA DE FIGUEIREDO FILHO, 

ANTÔNIO VADEIR JUVINO, EDNEI GUSTAVO DE SOUZA, JONNATTHA 

CRYSTTYAN PEREIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, FIDÉLIS ITAMAR DE QUEIRÓS - 

OAB:12145 MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, 

WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIRÓS - OAB:27.268

 CERTIFICO e dou fé que, conforme determinado na r. decisão ref.308, 

remeto o presente feito a expedição de matéria para imprensa, a fim de 

intimar os requeridos, por seus patronos, para apresentarem os memoriais 

escritos, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759090 Nr: 11371-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TRANSPORTE 

COLETIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA, EXPRESSO NS TRANSPORTES 

URBANOS LTDA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIS ALVES PONDÉ - 

OAB:13.830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, PEDRO 

MARTINS VERAO - OAB:4839-A MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a)PEDRO MARTINS VERÃO OAB/MT 4839 a devolver em Juízo 

os autos 11371-35.2012.811.0041 - Cód. 759090, no prazo de 24 horas, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

além de busca e apreensão dos autos, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1406784 Nr: 10459-91.2019.811.0041

 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: LUIZ MOISÉS PÍNTO ARAGÃO DE SEIXAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MOISÉS PINTO ARAGÃO DE 
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SEIXAS FILHO - OAB:378207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por se tratar de questão de ordem pública e com 

fundamento no art. 292, §3º, do CPC, determino que seja corrigido o valor 

da causa para R$10.511.562,60 (dez milhões quinhentos e onze mil 

quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), valor atribuído 

aos bens no auto de penhora trazido às fls. 136/136-vº.Indefiro o pedido 

de justiça gratuita, por verificar que o embargante Luiz Moisés Pinto 

Aragão de Seixas Filho não faz jus a usufruir da benesse assistencial 

gratuita. Faculto ao embargante, desde já, o recolhimento das custas 

processuais de forma parcelada, conforme autoriza o art. 468, §6º e 

seguintes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça.Intime-se o embargante para efetuar o recolhimento das custas e 

taxa judiciárias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.Com o recolhimento das custas, o embargante deverá informar aos 

autos quanto ao encerramento do inventário, trazendo, se for o caso, o 

respectivo formal de partilha.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1451366 Nr: 1366-70.2020.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO RIBEIRO &MARCOS ANTONIO 

RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apense-se aos autos principais, certificando-se, inclusive no sistema 

Apolo.

Intime-se o embargante e recolher as custas e taxa judiciárias, no prazo 

de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo.

Às providências.
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