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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip
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Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 
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Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 
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Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011792-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR ALEX SIQUEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT10334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA 

S.A. ,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi condenado. 

VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária a 

pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e oito 

centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 

taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017906-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA ,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa 

Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito reais e noventa e 

oito centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 

taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004043-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA MARIA CINTRA EMILIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - MT32349-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: AGEMED SAUDE S/A ,nos 

termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais, a que foi condenado. VALORES 

PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária a 

pagar: R$ 285,94 (duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro 

centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 

taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002356-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA ,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa 

Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e 

quatro centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas 

e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002796-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MAXSUEL AUGUSTO ALMEIDA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA ,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa 

Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e 

quatro centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas 

e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007670-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARQUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186-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))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: AUTOR(A): JACKSON MARQUES DOS 

SANTOS, nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi condenado. 

VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária a 

pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro 

centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 

taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024307-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES BARAUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de que para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001715-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA ,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa 

Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e 

quatro centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas 

e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019765-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO ALVES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, SEGURADORA LÍDER,nos termos do artigo 7° do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 4 de 267



Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de que para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034890-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DO NASCIMENTO (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))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos) Fica cientificado de que para emissão 

de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042262-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE COSTA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa 

Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e 

quatro centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas 

e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002928-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JORGE DE SOUSA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de que para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004830-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA FIGUEIREDO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de que para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 
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link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004812-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MAGALHAES PLEFFKEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de que para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028958-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BARBALHO 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:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de que para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011035-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA CRUZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de que para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022591-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA PEDROSA DA COSTA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). Fica cientificado de que para emissão de 

guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 
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comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001131-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN MATHEUS ARAUJO LIMA DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa 

Judiciária a pagar: R$ 145,20 (cento e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 

taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037700-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DE ALENCAR (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:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa 

Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e 

quatro centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas 

e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044845-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIL CARLOS FORCHEZATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa 

Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e 

quatro centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas 

e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043408-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIMAR DA SILVA ROBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-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))

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, a que foi 

condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa 

Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e 

quatro centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas 

e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006203-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENI LIMA XAVIER (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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de que para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029930-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA (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))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de que para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032899-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DA SILVA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS ,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de que para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015450-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JUREMA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REU: SEGURADORA LÍDER,nos termos do 

artigo 7° do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à 

parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais, a que foi condenado. VALORES 

PARA PAGAMENTO: Custas processuais a pagar: R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária a 

pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro 

centavos). Fica cientificado de que para emissão de guia de custas e 

taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS 

FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o número único do processo, 

buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e 

incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha custas. Clicar em 

TAXA e incluir o valor discriminado anteriormente, caso tenha taxa. Clicar 

em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do 

devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032890-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEITE DE MIRANDA (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:

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

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos) Fica cientificado de que para emissão 

de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 
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EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037789-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MENDES DA ROCHA (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:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de que para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009327-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RIBEIRO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos). Fica cientificado de que para 

emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, 

clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher 

o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000131-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA ROCHA MONTEIRO MORALES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO: EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS,nos termos do artigo 7° do Provimento nº 

12/2017-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais, a que foi condenado. VALORES PARA PAGAMENTO: Custas 

processuais a pagar: R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) e Taxa Judiciária a pagar: R$ 146,44 (cento e quarenta e seis 

reais e quarenta e quatro centavos).Fica cientificado de que para emissão 

de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, obrigado, emitir guias, digitar custas, clicar 

em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, ok, preencher o 

número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do 

pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado anteriormente, 

caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado 

anteriormente, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um 

BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a 

comprovação nos autos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na 

restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1046848-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

EXTRA CAMINHOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OS CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CALIXTO DE SOUZA OAB - SP229633 (ADVOGADO(A))

SALVADOR SCARPELLI JUNIOR OAB - SP102884 (ADVOGADO(A))

ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (TERCEIRO INTERESSADO)

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI OAB - MT6616-O (ADVOGADO(A))
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JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM OAB - MT26049/O (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ OAB - SP314350 (ADVOGADO(A))

COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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

ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME (PERITO 

/ INTÉRPRETE)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE OAB - 487.279.541-53 

(REPRESENTANTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

 

Visto. Dos Documentos Faltantes I - Na decisão que deferiu o 

processamento do pedido de Recuperação Judicial (ID 25685149), este 

Juízo consignou que a análise da petição inicial e dos documentos que a 

acompanham, demonstram, em princípio, o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no caput, do artigo 48, da Lei n.º 11.101/2005, bem como 

dos elencados nos incisos I a IX do artigo 51, da aludida norma. 

Compulsando aos autos, constato que no laudo de verificação prévia (ID 

25557019), a perita nomeada informou que, no que se referem aos 

documentos listados no artigo 51, da LRF, de 13 (treze) itens avaliados, a 

requerente cumpriu 12 (doze) deles de forma integral e 01 (um) de forma 

parcial, atendendo “quase que integralmente o quanto requerido”. E, 

quanto ao cumprimento do disposto no artigo 48, atingiu “100% do quanto 

necessário”. Observo ainda, que o Administrador Judicial por intermédio 

do ID 27253205, informou que as recuperandas não disponibilizaram os 

livros contábeis e documentos fiscais e comerciais, inviabilizando, assim, 

a elaboração da relação dos credores, por se tratarem de documentos 

indispensáveis para verificação dos créditos listados. Informou ainda, que 

a despeito de solicitação pretérita constante do e-mail enviado (ID 

26250698), até a data de sua manifestação (ID 27253205), as 

recuperandas não haviam disponibilizado a documentação requisitada. 

Requereu, então, que as recuperandas fossem intimadas para fornecer 

diretamente à Administração Judicial, os livros contábeis, bem como os 

documentos comerciais e fiscais que amparam os créditos relacionados 

no procedimento recuperatório. Pois bem, no que tange aos documentos 

necessários à elaboração da relação de credores do administrador 

judicial, observo que o auxiliar do Juízo informou em ID 27941804 que em 

razão da falta de disponibilização dos livros contábeis pelas devedoras, a 

“verificação dos créditos se estabeleceu exclusivamente com base na 

documentação comercial e/ou fiscal fornecida por aquelas ou seus 

respectivos titulares, assim como nas peças processuais que infirmam os 

débitos constituídos judicialmente”. Constou da referida manifestação os 

créditos que foram excluídos da relação apresentada tendo em vista que 

“nenhuma ou insuficiente documentação nos foi fornecida pelas 

devedoras, o que aliado à omissão dos respectivos credores - os quais 

deixaram de promover a habilitação de seus créditos (art. 9º da Lei 

11.101/2005) e, também, fornecer as informações requisitadas pela 

Administradora Judicial (art. 22, I, “d”, do mesmo diploma) - importou na 

exclusão destes.”, destacando o auxiliar do Juízo, mais uma vez, que as 

recuperandas não forneceram os livros contábeis, bem como que tomou 

conhecimento de que alguns pagamentos foram realizados “após o pedido 

recuperacional” e que, “Mesmo com a sujeição legal dos valores gerados 

antes do pedido de recuperação judicial, com o fito de não possibilitar ao 

credor, que já teve seu crédito liquidado, o poder de voto em uma eventual 

Assembleia Geral de Credores, com todas as consequências daí advindas 

(subversão do quórum de instalação e deliberação), entendemos pela 

exclusão dos valores adimplidos, pelo menos até que sejam apresentados 

os necessários esclarecimentos por parte das devedoras e haja eventual 

decisão judicial em sentido diverso”. Pois bem, como se vê dos autos, o 

administrador judicial aponta conduta desidiosa por parte do Grupo 

Recuperando no que concerne à disponibilização de documentos 

contábeis e comerciais, assim como traz ao conhecimento do Juízo graves 

alegações que, se foram confirmadas, importam na prática do crime de 

“favorecimento de credores”, previsto no artigo 172, da Lei n.º 

11.101/2005. Diante disso deve ser oportunizado ao Grupo Recuperando 

a apresentação dos documentos bem como prestar esclarecimentos aos 

fatos noticiados pelo administrador judicial. Da Manifestação De Cláudia 

Barros Da Costa (ID 25938459) II - Cláudia Barros Da Costa manifestou 

nos autos (ID 25938451), para requerer sua exclusão da recuperação 

judicial e a continuidade de sua execução “por conta de garantir a penhora 

e expropriação da Fazenda Objeto das Matrículas números 1.8969, 1.870, 

1.872 ambos do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio 

Claro-MT”. De início, cumpre observar que a manifestação em questão (ID 

25938459), não veio acompanhada do instrumento de mandato conferindo 

poderes ao advogado que assina o pedido. Segundo o administrador 

judicial (ID 27941804), a ora requerente, Cláudia Barros Da Costa, 

apresentou por meio físico e eletrônico divergência administrativa na qual 

pretendeu a exclusão de seu crédito com a respectiva garantia dos 

efeitos da recuperação judicial e, com base nos documentos 

apresentados e os fornecidos pela recuperanda, rejeitou o pedido de 

exclusão da credora, retificando o crédito listado para o valor de R$ 

9.294.384,27, reclassificando-o para a classe quirografária, “dado não ter 

sido comprovada a constituição de direito real”. Pois bem, a Lei n.º 

11.101/2005 traz em seus artigos 7º e seguintes o procedimento da 

habilitação e impugnação ao crédito que se processam em apartado ao 

pedido de recuperação judicial, razão pela qual o pedido de ID 25938459 

deve ser desentranhado dos autos e entregue à ora requerente para 

adoção das medidas pertinentes. Do Pedido De Informações De ID’s 

28783327 e 28783328 III - Aportou nos autos por intermédio dos ID’s 

228783327 e 8783328, documento encaminhado pela Terceira Câmara de 

Direito Privado do TJ/MT, pelo qual o Ilustre Desembargador Dirceu dos 

Santos, Relator do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 

1001003-92.2020.8.11.0000, interposto pelo Estado De Mato Grosso, 

informa a não concessão da tutela recursal, bem como requer 

informações, em especial se o agravante cumpriu a obrigação 

estabelecida pelo artigo 1.018 do Código de Processo Civil. Não obstante 

as razões contidas na petição de agravo juntada no ID 284256155, não 

vislumbro razões para exercício do Juízo de retratação pretendido pelo 

agravante Estado De Mato Grosso. Face ao exposto, passo a fazer as 

seguintes deliberações: 1) INTIME-SE O GRUPO RECUPERANDO para que 

no prazo de 05 (cinco) dias corridos, apresentem nos autos e para o 

Administrador Judicial todos os documentos mencionados pela perita no 

laudo de verificação prévia e pelo auxiliar do Juízo, bem como para que, 

no mesmo prazo, prestem esclarecimentos acerca dos alegados 

pagamentos realizados após o pedido de recuperação judicial, SOB PENA 

DE REVOGAÇÃO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 1.1) Decorrido o 

prazo sem qualquer manifestação do Grupo Recuperando, 

CERTIFIQUE-SE, voltando-me os autos IMEDIATAMENTE CONCLUSOS. 1.2) 

Havendo manifestação do Grupo recuperando, INTIME-SE O 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para manifestação em 05 (cinco) dias 

corridos. Após, conclusos. 2) DESENTRANHE-SE a manifestação de ID 

25938459, e documentos que a acompanham, que deverão ser entregues 

ao seu subscritor para as providências que entender pertinentes. 3) 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (art. 1.018, 

§1º, CPC/2015). 3.1) Consigno que as informações prestadas, nesta data, 

através do Ofício n.º 16-AG/2016, foram encaminhadas pelo Malote Digital, 

instruído com cópia da presente decisão. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Publico.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1357049 Nr: 20728-29.2018.811.0041

 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: JOSÉ PEREIRA, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

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

LTDA, MAXMED MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 
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OAB:MT 19.198, MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - OAB:14.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN 

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

SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 Visto.

JOSÉ PEREIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar seu 

crédito junto à recuperação judicial de DROGARIA DROGA CHICK LTDA, 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 51.540,73, 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. 52/53 e 

55/56).

Parecer do Ministério Público pela inclusão do crédito no valor indicado 

pelo habilitante (fls. 57/58).

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$ 51.540,73, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0001105-37.2017.5.23.0006.

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$ 51.540,73.

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 EDSON DA SILVA, no quadro de 

credores da falida, no valor de R$ 51.540,73, 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.: 1410012 Nr: 11151-90.2019.811.0041

 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: JAMERSON CRISTOVÃO DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FORTUNATO DE 

MENEZES NETO - OAB:50.456/PE, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565, ANTONIO RAFAEL VICENTE DA SILVA - OAB:24.200/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

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

 Visto.

JAMERSON CRISTÓVÃO DA SILVA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 8.328,14, no quadro geral de credores.

A recuperanda embora devidamente intimada permaneceu inerte (fl. 17).

O Administrador Judicial aduz que o valor pretendido pelo habilitante está 

em desconformidade com o que preconiza a Lei, devendo, portanto, ser 

habilitado apenas o valor de R$ 8.072,25, valor este atualizado nos termos 

do art. 9º, II, da Lei de Regência (fls. 19/29).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 8.328,14, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001259-18.2016.5.06.0312.

Em que pese o habilitante tenha informado que o seu crédito perfaz a 

importância de R$ 8.328,14, verifico que o mesmo foi atualizado após a 

data do pedido de recuperação judicial, contrariando assim, o que 

estabelece o art. 9º, II, da Lei 11.101/05, de modo que o montante a ser 

habilitado deve ser o indicado pelo administrador judicial no valor de R$ 

8.072,25, obedecendo aos parâmetros legais.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

JAMERSON CRISTÓVÃO DA SILVA, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 8.072,25, 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.: 1418094 Nr: 12957-63.2019.811.0041

 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: PREMIUM DISTRIBUIDORA 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:6.565/MT, IVAN CADORE - OAB:26683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta por PREMIUM 

DISTRIBUIDORA LTDA, por dependência aos autos da falência de MASSA 

FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO, 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.: 1299410 Nr: 8306-22.2018.811.0041

 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: PAULO CESAR DE BRITO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAÍS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

PAULO CESAR DE BRITO ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de MAVI ENGENHARIA E 

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

1.687,40, 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. 67 e 69/71).

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (fls. 72/74).

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$ 1.687,40, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000464-85.2015.5.23.0146.

Considerando que o habilitante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto à atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a recuperanda e o 
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Administrador Judicial não se opõem ao pedido, o crédito do autor deve 

ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 1.687,40.

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 PAULO CESAR DE BRITO, no quadro de 

credores da recuperanda, no valor de R$ 1.687,40, 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.: 1368579 Nr: 1723-84.2019.811.0041

 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: DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

SILVA - OAB:6.565-MT, FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - 

OAB:17.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Visto.

DIMAQ COMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA ingressou com o pedido 

inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de 

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 3.572,06, no quadro geral de credores.

Embora devidamente intimada, a recuperanda permaneceu inerte, 

conforme certidão de fl.27.

O Administrador Judicial se manifesta pela inclusão do crédito do 

habilitante (fls. 28/29).

Parecer do Ministério Público pela inclusão do crédito do habilitante (fls. 

30/31).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com NOTAS 

FISCAIS (fl.16), que reconheceu a existência de crédito no valor 

atualizado de R$ 3.572,06.

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$ 3.572,06.

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 DIMAQ COMPOTRAT CUIABÁ 

COMERCIAL LTDA, no quadro de credores da recuperanda, no valor de 

R$ 3.572,06, 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.: 1258777 Nr: 23938-25.2017.811.0041

 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: ASSIS NOGUEIRA DA PAIXÃO, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, KARLLA PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

ASSIS NOGUEIRA DA PAIXÃO, no quadro de credores da recuperanda, 

para que passe a constar o valor de R$12.077,11, 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.: 1421762 Nr: 13755-24.2019.811.0041

 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: YLYO SAINT FURME, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

YLYO SAINT FURME 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$ 5.916,84, 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. 28/29 e 

21/33).

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$ 5.916,84, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000657-45.2018.5.23.0001.

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$ 5.916,84.

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 YLYO SAINT FURME, no quadro de 

credores da recuperanda, no valor de R$ 5.916,84, 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.: 973710 Nr: 11079-45.2015.811.0041

 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: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, MANOEL MESSIAS 

CRUVINEL TEIXEIRA, SEBASTIANA FERREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT - TRANSPORTES LTDA, PEDRO MARTINS 

VERÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B, JOSÉ 

ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032, 

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT, RAFAEL CISNEIRO 

RODRIGUES - OAB:279654

 Visto.

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

prazo sucessivo de 05 dias úteis.
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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.: 1385617 Nr: 5436-67.2019.811.0041

 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: JODINEI DA SILVA OLIVEIRA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

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

OAB:9.229/MT, ANDRÉ LUIS AUGUSTO MARTINS - OAB:18.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Visto.

DIMAQ COMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA ingressou com o pedido 

inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de 

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 3.572,06, no quadro geral de credores.

Embora devidamente intimada, a recuperanda permaneceu inerte, 

conforme certidão de fl.27.

O Administrador Judicial se manifesta pela inclusão do crédito do 

habilitante (fls. 28/29).

Parecer do Ministério Público pela inclusão do crédito do habilitante (fls. 

30/31).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com NOTAS 

FISCAIS (fl.16), que reconheceu a existência de crédito no valor 

atualizado de R$ 3.572,06.

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$ 3.572,06.

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 DIMAQ COMPOTRAT CUIABÁ 

COMERCIAL LTDA, no quadro de credores da recuperanda, no valor de 

R$ 3.572,06, 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):

 Cod. Proc.: 1293455 Nr: 5988-66.2018.811.0041

 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: PALMIRAN FRANCISCO NASCIMENTO, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 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 (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1298586 Nr: 8084-54.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, RONIMARCIO NAVES, M. R. TRANSPORTADORA 

LTDA - ME, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO J.SAFRA S/A, BANCO SAFRA 

LEASING S/A - ARREDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

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

dias,apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela 

parte requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1199436 Nr: 4506-20.2017.811.0041

 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: VALDEMIR SILVA SOUZA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, 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

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

a representação processual, juntando aos autos procuração para atuar 

no presente feito, vez que o instrumento colacionado possui poderes tão 

somentes para ingressar com reclamação trabalhista.

 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):
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 Cod. Proc.: 1437117 Nr: 16980-52.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BARBOSA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESPER CONSTRUTORA LTDA - EPP, 

AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA C. PIMENTA MARTINS 

- OAB:194526/MG, JEFFERSON CÉSAR MENDES MARTINS - 

OAB:109429/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar memória de cálculo e certidão de crédito, atualizado até a data 

do pedido da Recuperação Judicial, bem como detalhar as verbas que 

compõem seu crédito, nos termos do que prevê art. 9º, II da lei 11.101/05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1441127 Nr: 18084-79.2019.811.0041

 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: RICARDO FERNANDO BERLOFFA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EMILIO GARCIA DE 

MORAES CHAGAS - OAB:16605, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, 

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

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

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1446384 Nr: 19383-91.2019.811.0041

 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: 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 

DOCUMENTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularizar a representação processual, juntando ao presente processo 

os atos constituitivos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1370728 Nr: 2147-29.2019.811.0041

 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: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA 

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

GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., ADVANCED 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

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

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

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

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

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1374639 Nr: 3032-43.2019.811.0041

 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: FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, FORMAX 

AGROCIENCIA LTDA

 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, EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT

 Procedo à intimação da parte autora FORMAX AGROCIENCIA LTDA para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual, 

juntando ao presente processo os atos constituitivos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1376056 Nr: 3346-86.2019.811.0041

 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: FLAUBER FERNANDES DE SOUSA, CARLA HELENA 

GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, CHARLTON DAILY GRABNER - OAB:228/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsio estes autos a fim de intimar o requerido para no prazo de 5 dias 

manifestar quanto a petição e documentos de fls. 68/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1393657 Nr: 7528-18.2019.811.0041

 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: ROBINSON ANTONIO DA ROCHA BRAGA, GLÓRIA 

MARIA DE PAIVA BRAGA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

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

SILVA - OAB:OAB/MT 6565, VÊNDULA LOPES CORREIA - 

OAB:25.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19.248, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS 

SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT

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

inerte. Ato contínuo, procedo à intimação da parte autora para, em 05 

(cinco) dias, regularizar sua representação processual, mediante a 

juntada de procuração original, vez que o instrumento colacionado no 

presente processo é cópia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1399616 Nr: 8920-90.2019.811.0041

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 14 de 267



 PARTE AUTORA: ANTONIO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, 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, TIAGO XAVIER DE PAULA - 

OAB:15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimado, o administrador judicial 

quedou-se inerte. Assim, diante ao exposto, reitero a intimação ao 

administrador judicial, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1307453 Nr: 10237-60.2018.811.0041

 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 SANTANDER BRASIL S/A, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Barini Nespoli - 

OAB:OAB/MT 9.229

 Procedo à intimação da parte autora para regularizar a representação 

processual, juntando aos autos substalecimento ao advogado William 

Carmona Maya, OAB/SP 257.198, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1315640 Nr: 12109-13.2018.811.0041

 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: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE 

CUIABA, WILBER NORIO OHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO 

CRISTOVÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8.566MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimado, o administrador judicial 

quedou-se inerte. Diante ao exposto, reitero a intimação ao administrador 

judicial, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1357047 Nr: 20727-44.2018.811.0041

 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: JOSE VAINE DELGADO DA SILVA, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

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

LTDA

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

OAB:19198, MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - OAB:14109/MT

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

ROSA - OAB:13731/MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimado, o administrador judicial 

quedou-se inerte. Diante ao exposto, reitero a intimação ao administrador 

judicial, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1326470 Nr: 14834-72.2018.811.0041

 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: ARNILDO ANTONIO MARTINS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:21797/O, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte requerida para no prazo de 

5 dias manifestar quanto aos documentos e petições juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1350486 Nr: 19734-98.2018.811.0041

 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: NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA – ME, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

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

OAB:5.705/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a requerida para no prazo de 5 

dias manifestar quanto a petição e documentos de fls. 47/52.

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1004577-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA AMENDOLA JUNQUEIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

JOSE BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR OAB - SP214294 (ADVOGADO(A))

ELCIO MACHADO DA SILVA OAB - SP109055 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAIRTON VALADARES (REU)

CASSIA DA SILVA PEREIRA (REU)

JALDENIR CORREA DO NASCIMENTO (REU)

PAULO CEZAR REIS (REU)

PEDRO PEREIRA FILHO (REU)

GILBERTO COSTA FILHO (REU)

PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS (REU)

ROBERTO CARLOS TELES DUARTE (REU)

SAETE MIGUEL DE SOUZA (REU)

ANGELO BECALLE (REU)

RICARDO MACHADO AGUIAR (REU)

ASSOCIAÇÃO FLOR DO CACAU (REU)

GEREMIAS PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A parte Autora de que foi 
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expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

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

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

e 2º, CNGC). Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1034638-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENOBRE FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

MARIA MARTA OLIVEIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENDINO QUERINO GOMES (REU)

RONISMAR GOMES DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da normatização vigente, para 

ser apensado ao processo físico nº 31058-95.2012.811.0041, este 

processo eletrônico deve ser materializado, razão pela qual, INTIMO A 

PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A MATERIALIZAÇÃO. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036814-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLISB COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUROMIL SPIGOLON JUNIOR (REU)

PET MANIA - COMERCIO E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento ao despacho, INTIMO A 

PARTE REQUERIDA PARA, QUERENDO, APRESENTAR ALEGAÇÕES 

FINAIS, NO PRAZO DE 15 DIAS. Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725474 Nr: 21204-14.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS KAZUO HAYASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875, JURANDIR BRITO DA SILVA - OAB:9852 MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Verifico que no presente caso há a prova inequívoca capaz de causar 

dano grave e/ou de difícil reparação, bem como resta demonstrada pelo 

auto de constatação a alteração fática da área em litígio. Dessa forma, não 

resta outro caminho senão a procedência da presente demanda, razão 

pela qual JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente, com 

base no art. 77, VI, § 1º e art. 487, I do CPC.Condeno a parte requerida ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, em observância ao art. 85, §2º do CPC, mas mantenho suspenso, 

pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.INTIMO as 

partes, via DJE, desta decisao.Defensoria Pública e Ministério Público 

deverão ser intimados pessoalmente.Não havendo impugnações, 

certifique-se o decurso do prazo e, após, arquive-se com as providências 

de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361258 Nr: 30962-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AFONSO BORGES RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS 

AGRICULTORES DO TAQUARUÇU DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO GARCIA - 

OAB:12339, PAULO CÉSAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO - OAB:17483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - OAB:4314/A, 

GALENO CHAVES DA COSTA - OAB:11902

 Vistos etc.

Intime-se a parte embargante para se manifestar acerca da petição de 

fls.540/545, bem como comprovar o integral cumprimento do acordo 

homologado às fls.456/457, no prazo de 15(quinze) dias.

 Decorrido o termos fixado, façam-se os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726217 Nr: 21996-65.2011.811.0041

 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: DOMINGOS KAZUO HAYASHI, ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO RECANTO 

DA SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS PEREIRA DA SILVA NETO, ANTONIO 

BENEDITO DA SILVA, ALAN PABLO RODRIGUES, ARILDO SANTIAGO 

BATISTA, SIDNEI MONTEIRO GOMES, ZILMAR LEMES DO PRADO, 

SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, JOSE ALVES PEREIRA, 

RUBENS COSTA CAMPOS, Réus Inominados Citados por Edital, ADELINA 

FERREIRA CAMPOS, AMARILDO DOS SANTOS CAMPOS, ANTONIO 

CARLOS VICENTINI, APARECIDO TEODORO MACHADO, IANDRA DA 

SILVA ALVES, FRANCISCO ALVES DA ROCHA, ELIANDRA OLINDA 

DAMACENO, BENEDITO ROQUE DA SILVA, CARLOS BATISTA DA SILVA 

JUNIOR, CICERO LUIZ DA COSTA, ELENIR DONATA DA SILVA, FABIO 

JUNIOR PINHEIRO, HILDA RODRIGUES MORAIS, JARLEY FERREIRA DA 

SILVA, JOÃO FELIX DOS SANTOS, JOSE CARLOS PAULINO, JOSE 

HONORIO DOS SANTOS, JOSE ROQUE DA SILVA, JULIANA DE OLIVEIRA 

MALAQUIAS, LUCIANI LIBERALI DA SILVA, MARIA DE ALMEIDA COSTA, 

MARIA INES ALVES, NIVALDO SANTANA DE SOUZA, OSÉIAS COSTA, 

OSMAR DE BRITO SILVA, REGIVALDO MARCIO DE SOUZA, RODOLFO 

GOMES PAULINO, RONILSON ALVES DA ROCHA, SEBASTIÃO 

APARECIDO DOS SANTOS, SIDNEI DE PAULA BARBOSA, THAIS 

SANTANA DE SOUZA, VALDO ARLINDO ACACIO, VALMIR DOS SANTOS 

LIMA, WAGNER SOUZA DE ARAUJO, WELIDA PASSOS RIGOLEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522, 

FERNANDO AUGUSTO GOMES - OAB:17231/B, JURANDIR BRITO DA 

SILVA - OAB:9852 MT, MÁRCIO FALEIROS DA SILVA - OAB:12568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 11.866, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO 

- OAB:, João Neves de Oliveira - OAB:15.311-MT, SAULO ALMEIDA 

ALVES - OAB:OAB/MT 13.615, THIAGO APOLKI - OAB:20259-B/MT

 Ex positis, nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I e art. 561 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

reintegração de posse ajuizada por DOMINGOS KAZUO HAYASHI ajuizou 

a presente ação de reintegração de posse com pedido liminar, em 

17/08/2007, contra LUIS PEREIRA DA SILVA NETO E OUTROS, visando à 

proteção possessória de um imóvel rural com área de 1.600 hectares, 

localizado no município de Alto Paraguai/MT, por conseguinte, ratifico a 

liminar concedida.Condeno os réus ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios no que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, do CPC, o que mantenho suspenso, pelo prazo 

de cinco anos, por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do 

art. 98, § 3º, do CPC.INTIMO as partes via DJE.Intime-se a Defensoria 

Pública pessoalmente.Dê a devida ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736743 Nr: 33192-32.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA APARECIDA DE 

PINHO QUINTELA - OAB:7471, FERNANDO HERON DE PAULA 

GUERREIRO - OAB:15407, LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - 

OAB:6842/MT

 Vistos etc.

Às fls. 839/839-v consta pedido de remessa dos autos pela via postal por 

se tratar de processo de interesse da Fazenda Pública, no entanto, 

necessário esclarecer que de acordo com o art. 412, §5º, I, da CNGC:

I – A remessa dos autos pela via postal somente se dará quando houver 

necessidade de neles pronunciar a Fazenda Pública Estadual, tais como: 

ajuizamento de ações incidentais; apresentação de respostas, de 

recursos, etc...; (grifei)

No presente caso, além de o Estado de Mato Grosso já figurar como parte 

requerente, o feito tramita perante a Comarca de Cuiabá, ou seja, cidade 

em que se localizada a sede da Procuradoria Geral do Estado. Sendo 

assim, não há necessidade de envio do processo pela via postal.

 De outro norte, considerando a manifestação de necessidade de análise 

dos autos (fls.839/839-v), determino a remessa do feito à Procuradoria 

Geral do Estado, para que requeira o que entender de direito, bem como 

se manifeste acerca da petição do expert juntada às fls.836/838, no prazo 

de 15(quinze) dias.

Com o retorno dos autos, DETERMINO o seu apensamento físico ao 

processo de cód.389617, visto que no sistema Apolo ambas ações já 

encontram-se apensas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157746 Nr: 34965-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI NAKAZORA 

TAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIAS DE TAL, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919, LUIZA BORGES SILVA THE - OAB:11.248/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Certifico que, impulsiono o presente Autos a parte autora para manifestar 

da certidão do Oficial de Justiça de folhas 258, uma vez que deve entrar 

em contato com o mesmo, na CENTRAL DE MANDADOS, para subtrair o 

valor complementar da diligência a ser cumprida na MT 10, no KM 22, 

trecho Cuiabá - Manso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1402507 Nr: 9523-66.2019.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->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 SISTEMA S.A, DONATO KLAFKE, ZENILDA 

GUZATTI KLAFKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO 

- OAB:6545/MT, MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - 

OAB:100.429/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, com base no art. 840 do Código Civil, HOMOLOGO, por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo havido entre as 

partes, Banco Sistema S.A, Donato Klafke e Zenilda Guzatti Klafke, que 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por conseguinte, declaro 

extinto o feito.Visando manter melhor controle das inúmeras partes nos 

autos originários – processo principal, determino a anotação de extinção 

do feito com relação a Donato Klafke e Zenilda Guzatti Klafke, nos termos 

do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.1.JUNTE-SE cópia desta 

decisão nos autos principais e, após o trânsito em julgado, arquive-se o 

caderno com as baixas necessárias.2.Custas, se houver, pelo primeiro 

acordante, Banco Sistema S.A.3.Honorários advocatícios, conforme 

acordado.4.Dê ciência ao Ministério Público.5.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969806 Nr: 9251-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO STEINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11.627/MT, Juliano Alves Rosa - OAB:11722

 Vistos etc.

Em razão do venerado Acórdão que negara provimento ao Recurso de 

Apelação (fls.429/432-v), bem como a certidão do trânsito em julgado, 

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

direito, em 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010198 Nr: 27646-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH KRAUSE, KARLA KRAUSE BONA, KARIN 

KRAUSE BONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM 

TERRA - MST, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em conta a manifestação de fls.577/578, remetam-se estes autos 

ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023375 Nr: 33593-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE LIMA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE ALVES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO 

CANAVARROS INFANTINO JÚNIOR - OAB:17616/MT, RODRIGO DE 

ABREU SOUSA - OAB:OAB/MT 16.283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/MT, JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - 

OAB:14877 MT

 Vistos etc.

Em razão do venerado Acórdão que negara provimento ao Recurso de 

Apelação (fls.271/275), bem como a certidão do trânsito em julgado, 

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

direito, em 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854554 Nr: 57108-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: CIA. AGROPASTORIL MATA DA CHUVA S/A, PAULO 

CESAR BITTENCOURT DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE JESUS, RENATO DO 

NASCIMENTO JESUS, GLAITON BINDANDI DE MOURA, EDIVAR DOS 

SANTOS GONÇALVES, LEANDRO RAMOS DE SOUZA, ADRIANO RAMOS 

DE SOUSA, ISAIAS DE CAMARGO, IVANILDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CHAGAS FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:8507/MS, CASSIA CRISTINA DA SILVA - OAB:4865/MT, 

FERNANDA DE CARVALHO BORGES CAMPOS - OAB:11153/MT, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, GILSON TEIXEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7591-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911/MT, 

RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos etc.

Dê-se cumprimento ao r. decisum proferido pelo Juízo ad quem encartado 

às fls. 1.172v/1.174, remetendo-se os autos à Justiça Federal.

Salienta-se que o cumprimento de sentença resta mantido suspenso.

 Translade-se cópia deste decisum para a demanda sob o cód. 854554.

Intime-se.

Cientifique-se o MPE e a DPE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855484 Nr: 57916-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAÚLIO ANTONIO LEITE, IVO PAES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS FAVORITO, DESCONHECIDOS - 

COLETIVIDADE DE INVASORES DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - OAB:

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 DISPOSITIVOAssim, nada justifica a manutenção deste feito, razão pela 

qual, com fundamento no art. 485, inciso III, em conjunto ao art. 274, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução de mérito, e revogo a liminar concedida às 

fls. 134/137.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC.Após a preclusão do presente decisum, 

arquivem-se os autos, com os procedimentos de praxe, sem custas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443871 Nr: 19264-48.2010.811.0041

 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: RUBEM RONI RUBANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONILTO LAGARES DE FARIA, IVO HERBERT, 

JOSE CARLOS PEREIRA, NILSON MULLER, FILMENON SOARES LIMA, 

ABIMAEL PEREIRA DA SILVA, ISMAEL DA SILVA CARVALHO, EDIVAN 

ROCHA GALVÃO

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

CUNHA - OAB:17208/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO PENOFE DA SILVA - 

OAB:59.639 SP, ROBERTO PENOFF DA SILVA - OAB:59639, SILVIO 

THIAGO MOREIRA - OAB:109003/SP

 CERTIFICO que, nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2005, INTIMO a 

parte AUTORA e REQUERIDA para tomar ciência do despacho/decisão 

abaixo transcrito:

Isto posto, não havendo mais razão para tramitação deste feito, diante do 

expresso pedido de extinção da parte autora e da inércia da parte 

requerida, julgo extinto, sem resolução do mérito, a presente ação de 

reintegração de posse com pedido liminar inaudita altera parts cumulada 

com perdas e danos e instituição de pena formulada por Rubem Roni 

Bubans em face de Oniton Lagares de Faria e outros, visando a proteção 

possessória de um imóvel rural com área de 761,5347 hectares, localizado 

na Gleba Jacob Saad, sob matrícula n° 10.892, São Félix do Araguaia – 

MT. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários que, 

desde já, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Intimem-se as partes desta decisão. Decorrido o prazo legal, certifique-se 

a preclusão da sentença. Após, dê-se baixa e demais anotações de 

praxe. Por fim, arquive-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1364213 Nr: 648-10.2019.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS KAZUO HAYSSHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:12.568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida às fls.41.

 Após, intime-se o requerente para se manifestar, requerendo o que de 

direito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380277 Nr: 16709-92.2009.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS KAZUO HAYASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS PEREIRA DA SILVA NETO, ANTONIO 

BENEDITO DA SILVA, ALAN PABLO RODRIGUES, ARILDO SANTIAGO 

BATISTA, SIDNEI MONTEIRO GOMES, ZILMAR LEMES DO PRADO, JOSE 

ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875, JURANDIR BRITO DA SILVA - OAB:9852 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIR JOSE ALVES MOREIRA 

- OAB:11369/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta a sentença prolatada nos autos principais cód.726217, 

remetam-se estes autos ao arquivo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779008 Nr: 32440-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4.671/MT

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de fls.713/713-v, uma vez que o decisum de 

fls.712/712-v foi claro ao mencionar que a intimação anteriormente 

realizada encontrava-se em desacordo com os preceitos legais vigentes.

Sendo assim, DETERMINO o integral cumprimento da decisão de 

fls.712/712-v, devendo a parte exequente oferecer meios para o 

cumprimento da diligência.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1254481 Nr: 22542-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUÇAO 

LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

OAB:3701/O, REGINA MARIA DE MORAES - OAB:3255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para proceder a INTIMAÇÃO das partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030234-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7021-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DO NASCIMENTO SERAFIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030234-12.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPCAO EXECUTADO: MANOEL DO NASCIMENTO SERAFIM Vistos 

etc. DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença proposto pela parte 

exequente e determino: 1. Nos termos do § 2º, inciso I, do art. 513 do CPC, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu patrono, a fim de que em 15 

(quinze) dias efetue o pagamento do débito informado no id. n. 28680183, 

sob pena de multa e de honorários de advogado no equivalente a 10% do 

valor do débito à luz do parágrafo primeiro, do art. 523, do CPC. 2. Não 

efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique-se e intime-se 

a parte exequente. 3. Ressalto, que independente de penhora e nova 

intimação, o prazo para a parte executada, querendo, impugnar a 

execução, iniciar-se após o decurso do prazo para pagamento voluntário, 

nos termos do art. 525 do CPC. 4. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema (Assinado Digitalmente) Carlos Roberto Barros de Campos Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061641-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PELEGRIM UNGARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA OAB - MT15284-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME (REU)

ALEXANDRE MENNA BARRETO POMPEO DE BARROS (REU)

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA (REU)

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1061641-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANGELICA PELEGRIM UNGARI 

REU: EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME, ALEXANDRE 

MENNA BARRETO POMPEO DE BARROS, SEGUNDO SERVICO NOTARIAL 

REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA, VANGUARD HOME 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Dê-se cumprimento 

ao r. decisum proferido pelo Juízo ad quem encartado ao id. n. 29102102, 

remetendo-se os autos à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário desta 

Comarca para resolução das medidas urgentes. Intime-se. Às 

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

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1044122-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGETICA PCH BELEZA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA VIVIANE DA SILVA OAB - MT9465/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE GARCIA LIMA, (REU)

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SÃO MIGUEL 

ARCANJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1044122-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ENERGETICA PCH BELEZA LTDA 

REU: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SÃO MIGUEL 

ARCANJO, NEIDE GARCIA LIMA, Vistos etc. Trata-se de ação de 

reintegração de posse com pedido de liminar inaudita altera pars proposta 

por ENERGÉTICA PCH BELEZA LTDA., em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SÃO MIGUEL ARCANJO. Audiência de 

justificação foi designada no id. n. 25311910. No id. n. 25755850, a parte 

autora reiterou o pedido de deferimento da liminar para desobstrução de 

via pública, o que fora concedido no id. n. 25866533. Aberta audiência de 

justificação, as partes informaram que estariam em tratativas de acordo; 

assim, o feito foi suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias (id. n. 

267106747). No id. n. 28050646 fora juntado o acordo celebrado. Instado 

a se manifestar, o representante do MPE opinou favoravelmente a 

homologação do acordo (id. n. 28317450). Vieram os autos conclusos. É a 

síntese necessária, decido. Nos termos do art. 840 do Código Civil, é lícito 

às partes transacionarem para por fim a demanda em qualquer fase 

processual: Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas. O acordo, a transação, a composição 

entre as partes é bem vinda e estimulada por este juízo, pois em geral, 

finaliza a demanda de forma mais céleres, mais pacífica e satisfatória para 

as partes. No entanto, para a homologação da transação extrajudicial 

efetuada entre as partes, o juiz deve analisar a presença dos requisitos 

dispostos no art. 104 do Código Civil que rege: Art. 104. A validade do 

negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. O 

art. 107 do Código Civil, por sua vez, dispõe: Art. 107. A validade da 

declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a 

lei expressamente a exigir. No que diz respeito à forma prescrita em lei, 

dispõe a segunda parte do art. 842 da lei adjetiva: Art. 842. A transação 

far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por 

instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos 

contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos 

autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. Em geral a 

regra do art. 842 tem sido mitigada e, ainda que não se exija uma forma 

específica, para análise dos requisitos mencionados no art. 104 do CC. No 

caso dos autos, as partes trouxeram no id. n. 28050646 os termos do 

acordo, com as assinaturas das partes e de seus respectivos patronos. 

Destarte, com base no art. 840 do Código Civil e art. 487, III, b, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo id. n. 28050646, havido entre as partes 

ENERGÉTICA PCH BELEZA LTDA. e a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS SÃO MIGUEL ARCANJO. Custas e honorários 

advocatícios de sucumbência conforme pactuado a fim de extinguir todas 

as obrigações. P.I.C. Cuiabá/MT, data registrada no sistema (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033711-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer 

IMPUGNAÇÃO a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028547-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27293968 (Laudo Central de Conciliação), bem 

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

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

estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005092-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSE RIBEIRO DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL ANTONIO BREDA OAB - MT16990/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005092-69.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DEOLINDA COSTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MELISSE 

RIBEIRO DIAS Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca da 

petição de ID. 28748428, bem como intime-se a parte requerida para 

apresentar a minuta do acordo assinada pelas partes e a comprovação do 

seu adimplemento. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024851-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MODULO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024851-19.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MODULO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME EXECUTADO: CR 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME Vistos, 

etc. Considerando que a parte executada foi citada e intimada a efetuar o 

pagamento da execução em três dias (ID. 23496916) e que até o presente 

momento não pagou e nem ofereceu embargos a execução; Intime-se a 

parte exequente para apresentar a guia e o comprovante de pagamento 

das três ultimas parcelas das custas judiciais, e apresentar o cálculo 

atualizado da execução, no prazo de 10 (dias). Após, voltem-me os autos 

conclusos para decisão. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008513-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONORIVAL E DE FREITAS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA OAB - MT19544-O 

(ADVOGADO(A))

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008513-38.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ONORIVAL E DE FREITAS - ME REU: TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA 

- ME Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 22962899. Determino a realização 

de nova citação da seguradora, Brasil veículos Companhia De Seguros, 

por meio de AR, no endereço Avenida Das Nações Unidas, Nº 14.261, Ala 

A, Vila Gertrudes, Cep 04794-000, São Paulo-SP. As providencias. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031551-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR LIMA MAITELLI (REU)

ALEXANDRE MAITELLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031551-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IUNI EDUCACIONAL S/A. REU: JOAO VITOR LIMA MAITELLI, ALEXANDRE 

MAITELLI Vistos, etc. Considerando que as partes executadas efetuaram 

o deposito da segunda parcela restando, assim, quatro parcelas para o 

adimplemento da execução; Expeça-se alvará de levantamento em relação 

ao valor depositado judicialmente. (ID. 28418276). Após, aguarde-se em 

cartório o depósito das demais parcelas. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006260-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L A SILVA RODNON - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006260-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA - EPP REU: L A SILVA 

RODNON - ME Vistos etc. DEFIRO o pedido constante no ID 24998524. 

Considerando o teor da Portaria CGJ N. 142, de 8 de Novembro de 2019, 

Cite-se a parte requerida L A SILVA RONDON –ME por mandado, no 

endereço informado no ID. 24998524, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 15/06/2020, às 10h00min, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, da data 

da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Intimem-se. Às providências. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005510-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR SOARES CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005510-70.2020.8.11.0041. AUTOR: 

VALTEMIR SOARES CAMPOS REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc O 

autor não logrou êxito em comprovar sua condição de miserabilidade 

financeira, o que autorizaria a concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça. Dessa forma, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça. 

Intimem-se o autor para que efetue e comprove o recolhimento das custas 

e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

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

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006180-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREYK FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006180-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO GREYK FERREIRA DA SILVA REU: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos, Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade 

em que deverá juntar aos autos: i) Documento pessoal legível; ii) 

Documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência; iii) Comprovante de 

residência. Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004576-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONTACT PRIME COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA ZENEIDA ROSA JORGE (REU)

PAMELA ZENEIDA ROSA JORGE EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004576-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONTACT PRIME COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA - EPP REU: 

PAMELA ZENEIDA ROSA JORGE EIRELI - ME, PAMELA ZENEIDA ROSA 

JORGE Vistos, etc. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

realize e comprove o pagamento das custas processuais. Advirto ao autor 

que o não atendimento de tais providências acarretará no cancelamento 

da distribuição (art. 290, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005733-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JUNIOR MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005733-23.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

OSVALDO JUNIOR MARTINS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, Intime-se 

a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) Documentos hábeis a 

comprovar sua hipossuficiência. Advirto ao autor que o não atendimento 

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

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

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

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060690-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCAL YUKIO NAKATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060690-08.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCAL YUKIO NAKATA EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

SAO JOSE LTDA, JOSE CHARBEL MALOUF, JOSE MIKHAEL MALUF NETO, 

JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA Vistos, etc Cite-se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

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

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

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

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

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

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

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

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

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044480-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDE GASES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI OAB - MG72002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044480-76.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LINDE GASES LTDA EXECUTADO: CENTRO DE TRATAMENTO DE 

OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA LTDA Vistos, etc Cumpra-se a decisão 

de ID 25751793. Às providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054277-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE DE FATIMA BAHLS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054277-76.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE TIMOTEO DE LIMA EXECUTADO: IVONETE DE FATIMA BAHLS 

Vistos, etc Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

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

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

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

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

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005851-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTIANA 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005851-96.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

KATIA CRISTIANA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) 

CPF do autor; ii) Boletim de Ocorrência ou termo de ocorrência que 

comprove o acidente; iii) Ficha de atendimento ou prontuário médico 

legível. Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005855-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GERISMAR VIEIRA DE LIMA (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005855-36.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO GERISMAR VIEIRA DE LIMA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que 

deverá juntar aos autos: i) Cópia de fls. da CTPS com último contrato de 

trabalho, bem como folha subsequente em branco, em caso de 

desemprego, ou documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência. 

Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005580-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005580-87.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SERGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá 

juntar aos autos: i) Comprovante de residência. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

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

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

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005367-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE BARROS DA COSTA (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005367-81.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL DE BARROS DA COSTA REU: VRG LINHAS AEREAS S.A. Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, realize e comprove 

o pagamento das custas processuais. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no cancelamento da 

distribuição (art. 290, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005308-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ALCANTARA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005308-93.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ORLANDO ALCANTARA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos: i) Documento pessoal legível; ii) Comprovante de residência legível; 

iii) Cópia da CTPS, contendo fl. com último contrato de trabalho, e posterior 

em branco, em caso de desemprego, ou documentos hábeis a comprovar 

sua hipossuficiência. Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002960-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILHIAM VIEIRA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002960-05.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WILHIAM VIEIRA DO CARMO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc A parte autora requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012524-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FREITAS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO VITALINO BARBOSA OAB - MT20628/O-O (ADVOGADO(A))

SANDRA SANTOS SILVA OAB - MT26205/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ BIANCHINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NUBIA DE FREITAS FIALHO OAB - MT26058-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT14535-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1012524-42.2019.8.11.0041 

AUTOR(A): APARECIDO FREITAS DE MORAES REU: GERSON LUIZ 

BIANCHINI Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória proposta por 

APARECIDO FREITAS DE MORAES, devidamente qualificada nos autos, em 

face de GERSON LUIZ BIANCHINI, pretendendo, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, representada pelo recibo de 

empréstimo (id. 18947291), o recebimento do valor de R$ 35.000,00 (trinta 

e cinco mil reais) a título de um empréstimo efetuado que o réu pagou 

apenas uma parcela referente aos juros, deixando de pagar as demais. 

Junto à inicial vieram os documentos de id.18946987, 18946988, 

18946989, 18946990, 18947291, 18947292. Citado, o devedor ofereceu 

embargos monitórios no id. 25515075, oportunidade em que suscitou 

preliminar de interesse de agir por inadequação da via eleita e nulidade 

processual por basear-se a inicial em prova ilícita. Na matéria de fundo, 

aduziu a inexistência do alegado débito. Ao final, pugnou pela 

improcedência do pedido inicial. Impugnação aos embargos no id. 

26422324, rechaçando os argumentos trazidos nos embargos. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. Antes de adentrar na matéria de fundo, 

imperiosa a analise da requisição do beneficio da justiça gratuita suscitado 

pelo embargante. O embargante pleiteia a concessão do benefício da 

Justiça Gratuita. A interpretação do art. 99, do CPC é de que a simples 

declaração de hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa 

natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é possível 

ao magistrado indeferi-la (§2º). No caso vertente, o embargante apenas 

requereu ao beneficio sem comprovar qualquer real necessidade da 

gratuidade da justiça, e nem ao menos apresentar a declaração de 

hipossuficiência. Com efeito, o §2° do art. 99 preceitua que o magistrado 

deverá conceder à parte interessada a oportunidade para comprovar o 

preenchimento dos pressupostos para a concessão da benesse. Assim, 

intime-se a parte embargante, para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

a sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. 

Ademais, intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Após, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004991-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. J. G. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004991-95.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

G. J. G. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REU: SAGA LONDON 

COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA Vistos. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 01/06/2020, às 09h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 
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de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

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

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005592-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE SOUZA CARDOSO (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005592-04.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL DE SOUZA CARDOSO REU: MRV PRIME PARQUE CHRONOS 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia 01/06/2020, às 12h, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005777-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA SENN DENARDIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005777-42.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BARBARA SENN DENARDIN REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/05/2020, às 13h15, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032211-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELECIO AIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032211-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TELECIO AIRES REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc Cite-se e intime-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

29/05/2020, às 13h45, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 
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registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005608-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DOS SANTOS NUNES (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005608-55.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSIMEIRE DOS SANTOS NUNES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

vistas à conciliação designada para o dia 29/05/2020, às 14h15, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002310-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002310-55.2020.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HDI SEGUROS S.A. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 29/06/2020, às 12h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007143-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE LIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1006260-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL PORTO JOFRE PANTANAL NORTE LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L A SILVA RODNON - ME (REU)

 

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

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

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

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

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

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

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005927-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARDE FRANCISCO ROMAO (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005927-23.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JARDE FRANCISCO ROMAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá juntar aos autos: i) 

Documento pessoal legível; ii) Comprovante de residência legível; iii) 

Documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência. Advirto ao autor 

que o não atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da 

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

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

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1005307-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005307-11.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADENILSON RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

oportunidade em que deverá: I) Promover o recolhimento das custas 

processuais com o valor atualizado, ou alternativamente comprovar sua 

hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005953-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON OCCEANT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005953-21.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EMERSON OCCEANT REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc., 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, cópia de CTPS e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005792-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT7276-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R N COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005792-16.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELO MARINI EXECUTADO: RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS, R 

N COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP INTIME-SE a parte Autora para no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

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

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1031911-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ASSUNCAO DE ARAUJO (AUTOR(A))

WILLIAM CAMPOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRYONE MARANA CARDOSO OAB - MT22772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELOI PRESTES DA SILVA (REU)

Marina Souza da Silva (REU)

GENIR DE SOUZA BUENO (REU)

Valdevino Ferreira de Amorim (REU)

Dulcidia Juliana de Ramos Lima (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELI SILVEIRA OAB - MT3634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

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 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer 

IMPUGNAÇÃO a Contestação juntada aos autos no Id. 28950528. NO 

MESMO PRAZO, deverá a parte Requerente providenciar o integral 

cumprimento do determinado no Despacho de Id. 23008778. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000317-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENY DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUDELINA FERREIRA TORRES OAB - MT13361-O (ADVOGADO(A))

GUIOMAR ALVES MARTINS OAB - MT12316-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - MT118948-O (ADVOGADO(A))

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO (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 

REQUERIDA E TERCEIROS INTERESSADOS para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, querendo, manifestarem-se acerca da Petição de Embargos de 

Declaração opostos tempestivamente, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014615-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDONIL RODRIGUES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1056102-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA - EPP (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056102-55.2019.8.11.0041. 

IMPUGNANTE: MARCOS AURÉLIO DA COSTA IMPUGNADO: ENERGIA 

ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA - EPP Vistos, etc A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002995-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON MARCOS DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002995-62.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ELIVELTON MARCOS DA SILVA SOUZA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias emendar a petição inicial, oportunidade em 

que deverá colacionar aos autos os documentos de id. 28946466 de 

forma legível. Às providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037474-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

MAGNO CRISTIAN RUFINO DE LIMA OAB - 593.650.562-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037474-18.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: M. A. D. L. REPRESENTANTE: MAGNO CRISTIAN RUFINO DE 

LIMA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc Dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada nos sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049266-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REU)

 

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

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

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

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

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

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

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003460-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MOTTER DE MORAES CUNHA OAB - 002.899.951-75 

(REPRESENTANTE)

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370409 Nr: 7046-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBM INTERNET E SISTEMAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USADO NA MÃO INFORMAÇÃO E SISTEMAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:10.519, JEFERSON NEVES ALVES - 

OAB:6182/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar a parte Exequente, via 

DJE, por seus advogados legalmente constituídos nos autos, para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco)dias, sobre o ofício juntado aos autos à 

fl. 390, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885471 Nr: 20168-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar a parte Exequente, via 

DJE, por seus advogados legalmente constituídos nos autos, para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco)dias, sobre o ofício juntado aos autos à 

fl. 100, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451271 Nr: 23617-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRO AGOSTINHO DAS NEVES 

- OAB:12.818/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745396 Nr: 42529-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISESE PEDRO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15005-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O, JENNEFER ARAÚJO VASCONCELOS - 

OAB:24519/O, NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - OAB:23504/O, 

VINICIUS PICCINI NUNES - OAB:25086/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar a parte Requerente, via 

DJE, por seus advogados legalmente constituídos nos autos, para que se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco)dias, sobre o ofício juntado aos autos à 

fl. 380, postulando o que entender de direito. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027672-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA OAB - SP292032 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVA GALDINO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027672-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. REU: 

GEOVA GALDINO DA SILVA Vistos etc. Tendo em vista a certidão de ID 

28829411, certificando que não houve o recolhimento das custas, 

consoante o determinado no ID 21212402, DETERMINO o cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC e art. 248 da CNGC MT (4ª 

edição). Proceda com as baixas necessárias. Às providências. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002199-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE AMALIA MAIA VINAGRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GONCALVES MELADO OAB - MT8524-O (ADVOGADO(A))

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE FIGUEIREDO BICUDO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002199-71.2020.8.11.0041. AUTOR: ALICE 

AMALIA MAIA VINAGRE REU: FERNANDO JOSE FIGUEIREDO BICUDO 

Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO, COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO ajuizada por ALICE AMALIA MAIA VINAGRE 

em desfavor de FERNANDO JOSÉ FIGUEIREDO BICUDO. Para tanto, 

argumenta que foi entabulado contrato de locação pelo prazo de 12 (doze) 

meses, com início em 15/08/2019, pelo valor mensal de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Ocorre que o requerido encontra-se inadimplente desde outubro 

de 2019 com as mensalidades do aluguel. Pretende a parte requerente a 

concessão da tutela de urgência in limine para a realização do despejo da 

parte ré. A parte autora juntou aos autos comprovante de recolhimento 

das custas judiciais (ID. 28638933). Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. As possibilidades de despejo liminar 

estão estabelecidas no art. 59 da Lei n. 8.245/1991, incluindo, dentre 

outras, a seguinte hipótese: Art. 59. Com as modificações constantes 

deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - 

se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) Na presente ação, 

pretende o locador despejar o locatário em razão do inadimplemento dos 

aluguéis e encargos locatícios desde outubro de 2019. Destarte, 

considerando-se a presença dos requisitos legais para a caracterização 

da hipótese de despejo imediato prevista no inciso IX do § 1º do art. 59 da 

Lei n. 8.245/1991, especialmente porque o contrato firmado não está 

assegurado com qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 

8.245/91, impõe-se o deferimento da liminar postulada pelo promovente, 

ficando o despejo condicionado à prestação de caução equivalente a três 

meses de aluguel, consoante estabelecido no § 1º do art. 59 da Lei n. 

8.245/1991. Necessário ressaltar, ainda, que a ordem de despejo poderá 

ser evitada pelo inquilino durante o prazo para desocupação do imóvel, 

conforme regra do § 3º, do art. 59, da Lei 8.245/91: “No caso do inciso IX 

do § 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e 

elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos 

para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar 

depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma 

prevista no inciso II do art. 62”. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela 

de urgência, concedendo a parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para 

desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório, ficando a 

ordem condicionada à prestação de caução equivalente a 3 (três) meses 

de aluguel e observada a faculdade prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 

8.245/1991. 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 02/06/2020, às 12h00min, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001459-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS NEVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001459-16.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 
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ANTONIO MARCOS NEVES - ME Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, ajuizada por instituição financeira, com fulcro no Decreto-Lei 

n. 911/1969, que trata da alienação fiduciária, distribuída para esta 

Terceira Vara Cível. Não obstante, com a edição do Provimento n. 

4/2008-CM, foram criadas Varas Especializadas de Direito Bancário, cuja 

competência restou estabelecida nos parágrafos 1º e 2º do inciso I do seu 

artigo 1º que dispõem: Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 

1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição 

Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e 

denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, 

Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 

2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se 

da competência dessas unidades as ações de competência de reparação 

de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação 

de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Portanto, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se incompetente para o processamento e julgamento de ação de 

busca e apreensão, ajuizada por instituição financeira, com fulcro no 

Decreto-Lei n. 911/1969. Desta feita, reconhecida a incompetência deste 

Juízo, DECLINO, de ofício, o processamento e julgamento da presente 

ação a uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos 

termos do Provimento n. 4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura 

deste Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de 

Processo Civil de 2015. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037018-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GEROLIN FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTOS SILVA OAB - MT26205/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037018-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGE GEROLIN FILHO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte requerente informou que a 

requerida está descumprindo a liminar deferida no ID. 22917813. “Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência para determinar que a parte requerida limite os descontos 

referentes aos empréstimos contratados da conta corrente do autor e de 

sua folha de pagamento, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos 

vencimentos líquidos, até decisão final ou ulterior deliberação. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015, limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais).”. Aduz a requerida que o saldo ficou aprovisionado, não 

podendo a parte utiliza-lo. Analisando os documentos apresentados pela 

parte requerente (ID. 26788474, 26790781, 26790784, 26788480, 

26788477), verifico que a requerida estornou os valores do FIES e demais 

empréstimos desde o deferimento da liminar (setembro/2019) até 

dezembro de 2019, contudo no fim do mês de dezembro de 2019 a 

requerida aprovisionou o saldo do requerente no valor de R$ 709,67 

(setecentos e nove reais e sessenta e sete centavos). Desta forma, 

intime-se o Banco requerido para, em 10 (dez) dias manifestar acerca do 

aprovisionamento do saldo de R$ 709,67 (setecentos e nove reais e 

sessenta e sete centavos), sob pena da incidência da multa já deferida na 

liminar. Ademais, intime-se o requerente para, em 10 (dez) dias apresentar 

o extrato do histórico da conta dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2020. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028568-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SALETE JACOBSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELINE GUERRA DA SILVA OAB - MT22987-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028568-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAMILA SALETE JACOBSEN REU: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HOLDER ASSESSORIA DE 

COBRANCA LTDA - EPP DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO Vistos, etc. Trata-se de julgamento conforme o estado do 

processo, no qual não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 

(julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. As 

circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo 

desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização 

do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 

357 do CPC. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. 

Não há nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem 

corrigidas. II – PRELIMINARES. A parte requerida SPE BROOKFIELD 

CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. em sede de 

contestação (ID. 17770007) suscitou as preliminares de Falta de Interesse 

de Agir da Autora Quanto ao Pleito de Rescisão Contratual; 

Incompatibilidade do Peido da Autora- Impossibilidade de Pedir Indenização 

por Atraso com Pedido de Rescisão Contratual; Prescrição Incidente – 

Decurso do Prazo Trienal Para o Ressarcimento de Comissão de 

Corretagem Pretendida. A parte requerida Holder Assessoria de Cobrança 

Ltda. em sede de contestação suscitou as preliminares de Ilegitimidade 

Passiva Ad Causuam e Impossibilidade Jurídica de Incidência do Código de 

Defesa do Consumidor. Por oportuno mencionar que as preliminares de 

Falta de Interesse de Agir da Autora Quanto ao Pleito de Rescisão 

Contratual; Incompatibilidade do Peido da Autora- Impossibilidade de Pedir 

Indenização por Atraso com Pedido de Rescisão Contratual alegadas pela 

requerida SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS Ltda., se confundem com o mérito, de modo que serão 

analisadas por ocasião da sentença. O mesmo ocorre com a preliminar de 

Ilegitimidade passiva Ad Causuam invocadas pela requerida Holder 

Assessoria de Cobrança Ltda., uma vez que se confunde com o mérito 

deverá ser analisada em sentença. II.1- Prescrição Incidente – Decurso do 

Prazo Trienal Para o Ressarcimento de Comissão de Corretagem 

Pretendida Aduz a requerida que a pretensão da autora de ressarcimento 

dos valores pagos a título de comissão de corretagem está fulminada pela 

prescrição, posto que conforme o Resp 1.551.951 julgado pelo STJ a 

prescrição da corretagem é trienal aplicando o art. 206, §3º, IV do CC/02. 

Nesse sentido, inicialmente, entendo ser valida a cobrança da comissão 

de corretagem aos consumidores que está condicionada à prestação de 

informação clara e transparente a seu respeito, conforme recente decisão 

do STJ, no voto proferido no Resp. 1.599.511. Com efeito, “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM 
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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. 1.2. Abusividade da cobrança pelo 

promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), 

ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e 

venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de 

restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da 

cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao 

consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da cobrança por 

serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido 

de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (Resp. REsp 1599511 - Relator: Ministro Paulo 

De Tarso Sanseverino – data de julgamento 24/08/2016 – grifo nosso) 

Portanto, considero valida a cobrança da comissão de corretagem pela 

requerida. Quanto a prescrição, vislumbro que o Superior Tribunal de 

Justiça, ao julgar o Recurso Repetitivo n. 1.551.956-SP, definiu que incide 

prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a 

título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência 

técnico-imobiliária (SATI), vejamos: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA 

DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. 

SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE 

TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA 

OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal 

sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão 

de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou 

atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente 

da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, 

concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação 

análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da 

prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos 

depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações 

constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 

1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) Destaquei. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Manutenção do 

reconhecimento da prescrição trienal (206, §3º, IV, do CC) no que tange à 

comissão de corretagem. Ademais, o Egrégio STJ, ao julgar o Recurso 

Especial nº 1.551.956-SP, sob a égide dos recursos repetitivos (art. 543-C 

do CPC/73, correspondente ao art. 1.036 do NCPC), manifestou-se pelo 

mesmo lapso prescricional (Tema 938). É válida a cláusula que prevê a 

prorrogação da entrega do empreendimento imobiliário, pois, além de não 

representar ofensa às disposições do Código de Defesa do Consumidor, é 

amplamente utilizada em contratos desta natureza e guarda pertinência 

com a complexidade que envolve a construção de empreendimento 

imobiliário, muitas vezes sujeita a situações ou imprevisíveis (caso fortuito 

e força maior). Danos morais não configurados. Meros dissabores no 

caso. Apelação desprovida”. (Apelação Cível Nº 70067503433, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Julgado em 06/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE 

CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

TRIENAL PREVISTO NO ART. 206, § 3º, IV DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO 

DO FEITO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 

70068997535, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 14/07/2016) Considerando que o 

recibo foi expedido e assinado em 26/11/2012 (id. 15055845), e que a 

presente ação foi intentada em 29/08/2018, ou seja, mais de 06 (seis) 

anos após o desembolso em questão reconheço a prescrição da 

pretensão de ressarcimento dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem. Portanto, acolho a preliminar suscitada. II.2 – Impossibilidade 

Jurídica de Incidência do Código de Defesa do Consumidor Alega a 

requerida Holder Assessoria De Cobrança Ltda. – EPP alega a 

inaplicabilidade do Código Consumerista. Destarte, é cediço que em casos 

como o presente é evidente a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, eis que em se tratando de contrato de aquisição de unidade 

imobiliária, bem imóvel, manifesta a incidência da lei consumerista, ante a 

clareza do artigo 3º, §1º, do CDC. Inegável também a toda evidência o 

caráter de adesão do contrato, uma vez que se qualquer exigência fosse 

feita pelos autores, a venda do desejado bem imóvel não seria alcançada. 

A questão da caracterização do contrato de adesão não se cinge apenas 

à forma como fora levado a efeito, porém, se o adquirente do imóvel é 

hipossuficiente na relação contratual a ponto de não poder levar a termo 

qualquer exigência, sem ver frustrado o negócio, também por isso se 

constitui. Dizem os arts. 6º, V, 39, V e 51, incisos IV e XI e § 1º, incisos I e 

III da legislação consumerista: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (omissis) V – a modificação das cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de 

fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; Art. 39. É 

vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 

abusivas: (omissis) V – Exigir do consumidor vantagem manifestamente 

excessiva. Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV – 

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 

boa-fé ou a equidade; (...) § 1º Presume-se exagerada, entre outros 

casos, a vontade que: I – ofende os princípios fundamentais do sistema 

jurídico a que pertence; (...) III – se mostra excessivamente onerosa para o 

consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o 

interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” Por 

outro lado, o art. 421 o art. 422 do Código Civil preveem: “Art. 421. A 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé.” E, finalmente, o art. 413 do mesmo Codex: “Art. 413. 

A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação 

principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for 

manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do 

negócio.” Assim, é direito do consumidor ter revistas cláusulas contratuais 

que se mostrem excessivamente desproporcionais e/ou tornem o 

pactumextremamente oneroso por fato superveniente. Portanto, 

independentemente do caráter do contrato, encontrando-se presente uma 

relação de consumo, a questão deverá, necessariamente, ser analisada 

dentro dos parâmetros do artigo 51 do CDC. Nesse sentido a doutrina: “As 

cláusulas abusivas não restringem aos contratos de adesão, mas todo e 

qualquer contrato de consumo escrito ou verbal, pois o desequilíbrio 

contratual, com a supremacia do fornecedor sobre o consumidor, pode 

ocorrer em qualquer contrato, concluído mediante qualquer técnica 

contratual. O CDC visa proteger o consumidor contra as cláusulas 

abusivas tout court e não somente o aderente de contrato. Daí a razão de 

as cláusulas abusivas estarem tratadas pelo CDC em seção diversa do 

regulamento do contrato de adesão, significando terem abrangência para 

além dessa forma de contratação em massa”. (Código de Defesa do 

Consumidor Comentado - 5ª edição – p. 401). Portanto, rejeito a preliminar 

alegada. III- DO ÔNUS DA PROVA O ônus da prova incumbe a parte 

requerente, quanto ao fato constitutivo do seu direito, no que tange a 

necessidade e existência do muro de arrimo. E ao requerido, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Inicialmente, a relação entre as partes é de consumo, e em face da 

hipossuficiência da parte requerente INVERTO o ônus da prova, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC. Ante o exposto: a) DEFIRO a produção da 

prova testemunhal da requerente, a fim de realiza à oitiva do Senhor 

WELBER RICARDO DE ARRUDA LEVY, CPF: 004.714.171-90, e a oitiva da 

Senhora CLISTERFAN LORRAN PASSOS CHAGAS, CPF: 034.092.541-88, 

bem como o depoimento pessoal dos representantes das partes, sob pena 

de confissão; b) 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; c) Designo 

audiência de instrução para o dia 01/04/2022 às 14h00min, devendo o rol 

de testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias da intimação da 

presente decisão; d) 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. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 30 de 267



Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017822-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANNE MOTA SANCHES MESQUITA (EXECUTADO)

M. S. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017822-49.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GOL LINHAS AEREAS S.A. EXECUTADO: M. S. M., VIVIANNE MOTA 

SANCHES MESQUITA Vistos etc. EXPEÇA-SE alvará, para levantamento 

da quantia depositada em juízo, no valor de: a) R$ 26.199,58 (vinte e seis 

mil cento e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) com os 

acréscimos e correções, em favor da parte exequente M. S. M., Vivianne 

Mota Sanches Mesquita, nos dados bancários informados no ID. 

28491974. Comunique-se ao beneficiário, nos termos do art. 450, § 3º, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Foro Judicial - CNGC. Após, intime-se o Requerido a efetuar o pagamento 

do restante (ID. 28491980), sob pena de ser efetuada penhora on line. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048391-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO YULE BELLUF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A P X CONSTRUTORA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1048391-96.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE RENATO YULE BELLUF EXECUTADO: A P X CONSTRUTORA EIRELI 

Vistos, etc Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

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

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

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

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

parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 

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

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1062122-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORITECH LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INFINITTY AGROPECUARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1062122-62.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MORITECH LTDA - ME EXECUTADO: INFINITTY AGROPECUARIA LTDA - 

EPP Vistos, etc Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

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

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

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

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

ressalto que, conforme se verifica no Provimento n°41/2016, da 

Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso, o parcelamento pode ser 

realizado em até 06 (seis) vezes, in verbis: Art. 468. A gratuidade da 

justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...) § 6° O juiz, 

atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar 

o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, 

mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7° O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Diante disto, DEFIRO o 

parcelamento, devendo a autora ser intimada para que efetue e comprove 

o recolhimento da primeira prestação das custas e taxas judiciárias, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

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

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001922-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CR COMERCIO DE SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001922-55.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. EXECUTADO: CR COMERCIO DE 

SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME 

Vistos, etc Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 
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honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

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

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

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005551-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIBSON ALMEIDA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005551-37.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

GIBSON ALMEIDA COSTA JUNIOR REQUERIDO: ARDONIL MANOEL 

GONZALEZ JUNIOR Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL INFORMAL E NÃO ESCRITO DE COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO C/C BUSCA E APREENSÃO COMINADO COM PERDAS E DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA, 

proposta por GIBSON ALMEIDA COSTA JUNIOR em desfavor de ARDONIL 

MANOEL GONZALES JÚNIOR. Afirma o requerente que em 25/01/2019 

efetuou a através de contrato verbal a venda do veículo Jeep Grand 

Chrokee LTD CRD, ano 2014/2015, placa QTB-2704, para o requerido, o 

qual pagaria a quantia total de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) 

ao requerente. Aduz, que o requerido efetuou pagamentos esporádicos e 

parcial, sendo que o ultimo pagamento se deu em 24/10/2019, e que o total 

pago até agora é de R$ 89.450,00 (oitenta e nove mil, quatrocentos e 

cinquenta reais). Alega que desde a entrega do veículo é debitado de sua 

folha de pagamento o valor de R$ 3.411,54 (três mil quatrocentos e onze 

reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao financiamento do 

veículo. Além disso, revela que em virtude da não quitação de IPVA do ano 

de 2019, teve a inscrição indevida em certidão de dívida ativa do estado. 

Por tais fatos, pleiteia em sede liminar a busca e apreensão do veículo. 

Com a inicial vieram documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, o pedido liminar não 

merece prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida pretendida. 

Não restou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito 

invocado em favor da parte autora, na medida em que neste momento de 

cognição não exauriente não é possível auferir com certeza acerca da 

compra e venda do bem descrito na inicial. O requerente afirma que o 

contrato firmado com o requerido se deu de forma verbal, todavia, tal 

argumento é frágil para fins de deferimento da medida pleiteada, sem a 

oitiva da parte contraria. Ademais, não vislumbro o perigo de dano, pois o 

próprio autor informa o requerido sempre realizou pagamentos 

esporádicos e parciais, sendo que a entrega do veículo se deu em janeiro 

de 2019, ou seja, há mais de um ano vem ocorrendo o imbróglio, sem a 

insurgência da parte reclamante. Dessa forma, nessa fase de cognição 

superficial, não há como se conceder a tutela provisória perseguida e de 

forma antecipada, prudente aguardar a instauração do contraditório. Ante 

o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 29 de junho de 2020, 

às 11h30min, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005731-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO BILIBIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA MARIA FURIA VIANA (REU)

FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005731-53.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ENIO BILIBIO REU: NEUSA MARIA FURIA VIANA, FRANCISCO PEREIRA 

VIANA NETO Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por ENIO BILIBIO em 

desfavor de NEUSA MARIA FURIA VIANA e FRANCISCO PEREIRA VIANA 

NETO. Afirma o requerente que em 10/08/2008 firmou instrumento 

particular de compromisso de compra e venda de um imóvel residencial 

registrado junto ao Cartório do 2º Ofício de Cuiabá, sob matricula 85.615. 

Aduz que realizou o pagamento do imóvel, sendo a ultima parcela quitada 

no ano de 2009, e até o presente momento o imóvel não foi transferido 

para o nome do requerente. Para tanto requer que em sede de Tutela de 

Urgência seja expedido oficio ao Cartório do 2º Ofício para que o imóvel 

objeto da presente demanda se torne indisponível. Com a inicial vieram 

documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, o pedido liminar não 

merece prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida pretendida. 

Não restou demonstrada de forma satisfatória a probabilidade do direito 

invocado em favor da parte autora, na medida em que, se quer, a parte 

autora juntou aos autos documentos aptos a comprovar o alegado da 

inicial, tais como o contrato particular de compra e venda e comprovante 

de quitação dos valores pagos para aquisição do imóvel. Dessa forma, 

nessa fase de cognição superficial, não há como se conceder a tutela 

provisória perseguida e de forma antecipada, prudente aguardar a 

instauração do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Quanto ao pleito de Justiça de Gratuita, formulado pela 

parte requerente, DEFIRO-O, considerando a comprovação de ser 

hipossuficiente. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 29 de junho de 2020, às 13h00min, com vistas à conciliação a ser 

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

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 
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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). Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048722-78.2019.8.11.0041

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:

MARCIA ROSSANA KOECHE DA SILVA (EXECUTADO)

SYDNEY SERGIO INACIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1048722-78.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS EXECUTADO: 

SYDNEY SERGIO INACIO DA SILVA, MARCIA ROSSANA KOECHE DA 

SILVA Vistos, etc A parte autora, no ID 26745317, requer a alteração do 

polo passivo, excluindo-se os réus Sidney Sergio Inácio da Silva e Marcia 

Rossana de Koeche da Silva, e promovendo a inclusão de Mario Mansur 

Bumlai Junior, haja vista não serem mais proprietários do imóvel, conforme 

contrato de compra e venda juntado no petitório retro, e por se tratar de 

obrigação propter rem. Haja vista ainda não ocorreu a citação dos 

primeiros réus, bem como a apresentação de sua contestação, tenho que 

não haverá prejuízo às partes no caso de alteração do segundo 

requerido. Ante o exposto, proceda-se a retificação junto ao Sistema Pje, 

fazendo constar o nome de Mario Mansur Bumlai Junior no polo passivo da 

demanda. Após, Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

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

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

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

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

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1018670-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ATAIDE PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIA LEMOS NOZIMA OAB - SP254067 (ADVOGADO(A))

EDUARDO RIBEIRO DE MENDONCA OAB - SP24978 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1018670-70.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LEANDRO 

ATAIDE PIRES REQUERIDO: CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA DECISÃO DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO 

DO PROCESSO Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, 

no qual não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento 

antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. As circunstâncias da 

causa não traduzem complexidade, sendo desnecessária a realização de 

audiência de saneamento e organização do processo, razão pela qual 

passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do CPC. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas. Não há nulidades a serem 

pronunciadas ou irregularidades a serem corrigidas, tampouco 

preliminares suscitadas. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE 

AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO 

DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. A questão de fato se refere: · 

Existência de vícios nos pneus; · Se os vícios são oriundos de defeitos de 

fabricação ou de uso inadequado pelo Autor; · A ocorrência dos danos 

morais. DO ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A relação entre as 

partes é de consumo, e em face da hipossuficiência da parte autora 

INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo a 

requerida comprovar a ausência de culpa no negócio celebrado. Assim, 

caberá a requerida fazer provas de que os danos apresentados na inicial 

são decorrentes do uso inadequado do produto pelo Autor. Ante o 

exposto: a) DECLARO O FEITO SANEADO e DEFIRO a produção de prova 

pericial. b) Determino a distribuição do ônus da prova, conforme alhures 

mencionado; c) Nomeio para realização da perícia, independentemente de 

compromisso, a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, com 

endereço à Av. Rubens de Mendonça (do CPA), nº. 1856 – SL. 408, 

Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: 

(65) 3052-7636 a qual deverá indicar ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o profissional para a realização da perícia e sumula curricular. A 

seguir, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se o perito nomeado para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias. Proceda a secretaria com a intimação das partes somente 

depois que o perito juntar sua proposta de honorários. Caso o perito não 

faça a juntada no prazo estipulado, faça-me os autos conclusos antes da 

referida intimação. Havendo proposta de honorários, venham-me 

conclusos após o prazo concedido às partes. d) Uma vez que a perícia foi 

solicitada pelo réu, o ônus ficará ao seu encargo, nos termos do art. 95 do 

CPC. e) Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para homologação, 

delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito da lide, a qual 

se homologada, vincula os sujeitos processuais; Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013632-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCHIONI DE FEO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JANAINA APARECIDA DOS SANTOS OAB - SP299461 (ADVOGADO(A))

ROSENEIDE FELIX VIEIRA DOS SANTOS OAB - SP340802 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI LTDA. (EXECUTADO)

BAO BING SOLUCOES E TECNOLOGIA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013632-14.2016.8.11.0041 Autor: JOAO 

MARCHIONI DE FEO Réu: H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI LTDA e 

BAO BING SOLUCOES E TECNOLOGIA S/A. Vistos etc. Antes de dar 

prosseguimento ao feito, diante do disposto na sentença que julgou 

procedentes os embargos de execução (1014706-69.2017.811.0041), 

revogando o aludido benefício da justiça gratuita, outrora concedido nesta 

execução, será necessário que a parte Reclamante proceda com o 

pagamento das custas processuais. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas 

processuais, bem como, juntar nestes autos o respectivo comprovante, 

sob pena de indeferimento do inicial e consequente arquivamento do feito. 

Após o decurso do prazo assinalado, caso a parte Promovente comprove 

o recolhimento das custas processuais, voltem-me os autos conclusos. 

Na hipótese de não comprovar as respectivas custas, conclusos para 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001498-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DE RESENDE (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001498-13.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO EDUARDO DE RESENDE REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., 

Compulsado os autos verifico que a parte autora, mesmo intimada a trazer 

aos autos documentos comprobatórios da alegada insuficiências (cópia 

dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, não 

atendeu a determinação (Id. 28331083). Ademais, mesmo sem a juntada 

dos holerites, o autor informou que possui renda mensal líquida de R$ 

11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), diante desta informação, tenho 

que não merece prosperar o pedido de gratuidade da justiça. A 

Constituição da República assegura, dentre os Direitos e Garantias 

Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” O art. 98 e ss 

do CPC estabelece requisitos para a concessão de assistência judiciária 

aos necessitados, a saber: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Aludida norma assegura à parte a 

obtenção do benefício “(...) 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.” ( art. 

99, §3º). No caso dos autos, elementos objetivos apresentados pela parte 

autora não permitem identificar um situação de pobreza, que autorize 

reconhecer, de plano, uma situação econômica familiar que impossibilite o 

recolhimento do valor das custas. Infere-se que o autor é servidor público 

aposentado que aufere mensalmente a quantia de 11.800,00 (onze mil e 

oitocentos reais) líquidos. Ademais, em consulta ao sistema RENAJUD 

verifica-se que o autor possui 05 (cinco) veículos em seu nome, dentre 

eles um JEEP/Renegade 2018/18 e um Hyundai/HB20 2019/2020, fatos que 

não demonstram que o autor é pessoa desprovida de recursos 

financeiros. Nessas circunstâncias, recomendável o indeferimento do 

benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados acerca do tema: - 

Alegação de hipossuficiência que possui presunção iuris tantum e não 

iure et de iure. - Magistrado que tem a faculdade de exigir da requerente a 

comprovação da hipossuficiência por este alegada. - Aplicação, ao caso, 

do verbete nº. 39, da súmula desta corte estadual. - Verifica-se in casu 

que a recorrente não demonstrou a impossibilidade de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. - De toda 

sorte, nada impede a reapreciação do pedido pelo magistrado desde que 

venham aos autos informações suficientes capazes de fazer prova da 

miserabilidade alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA 

SEGUIMENTO, COM FULCRO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. ( TJRJ - 

VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL/CONSUMIDOR - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 0063184-71.2013.8.19.0000 - DESEMBARGADORA: 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO – Data Julgamento : 

19/12/2013). APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE 

JUDICIÁRIA. DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO 

DA RENDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei 

Federal n° 1.060/50 goza tão somente de presunção relativa de 

veracidade, suscetível de ser afastada por ausência de demonstrativos 

que a sustente, quando eventualmente exigidos, ou pela própria existência 

de elementos que afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o 

desatendimento do comando judicial de demonstração da renda faz cair 

por terra a presunção de veracidade da declaração prestada, inclusive 

por ofensa ao dever de lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país 

democrático contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos 

cidadãos aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é 

custeada, em praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal 

em seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº 70056225550 2013/CÍVEL (n°  CNJ: 

0347182-45.2013.8.21.7000), rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). No caso dos autos, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita. Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Às providências. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005856-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIO MUNIZ PORTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005856-21.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: GETULIO MUNIZ PORTO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por instituição financeira, com 

fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969, que trata da alienação fiduciária, 

distribuída para esta Terceira Vara Cível. Não obstante, com a edição do 

Provimento n. 4/2008-CM, foram criadas Varas Especializadas de Direito 

Bancário, cuja competência restou estabelecida nos parágrafos 1º e 2º do 

inciso I do seu artigo 1º que dispõem: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 
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respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

Portanto, estabelecida competência específica a determinado órgão 

jurisdicional, este Juízo afigura-se incompetente para o processamento e 

julgamento de ação de busca e apreensão, ajuizada por instituição 

financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969. Desta feita, 

reconhecida a incompetência deste Juízo, DECLINO, de ofício, o 

processamento e julgamento da presente ação a uma das Varas 

Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos do Provimento n. 

4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura deste Estado e dos artigos 

64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005922-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIADINI LEOPOLDINO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005922-98.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: ARIADINI LEOPOLDINO DE ALMEIDA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por instituição 

financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969, que trata da alienação 

fiduciária, distribuída para esta Terceira Vara Cível. Não obstante, com a 

edição do Provimento n. 4/2008-CM, foram criadas Varas Especializadas 

de Direito Bancário, cuja competência restou estabelecida nos parágrafos 

1º e 2º do inciso I do seu artigo 1º que dispõem: Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

Portanto, estabelecida competência específica a determinado órgão 

jurisdicional, este Juízo afigura-se incompetente para o processamento e 

julgamento de ação de busca e apreensão, ajuizada por instituição 

financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969. Desta feita, 

reconhecida a incompetência deste Juízo, DECLINO, de ofício, o 

processamento e julgamento da presente ação a uma das Varas 

Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos do Provimento n. 

4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura deste Estado e dos artigos 

64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 

Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1020144-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020144-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO 

proposta por CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA e seus filhos 

ENZO SANTANA MILANI e RAFAEL SANTANA MILANI, ambos 

absolutamente incapazes, representada neste ato por sua genitora, 

visando suprimir o sobrenome materno TOYOTOMY em seus registros de 

casamento e nascimento, bem como acrescentar o sobrenome de seu 

cônjuge MILANI e que igualmente pretende que sejam retificados os 

registros de nascimento de seus já mencionados filhos. Junto com a inicial 

vieram os documentos de ID. 14050991, 14051048, 1405072, 14051087, 

14051104, 14051149, 14051161, 14051191. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público requereu a emenda a inicial a fim de acrescentar ao polo 

ativo os filhos menores da requerente. A parte requerente no ID. 

15691512 apresentou a emenda a inicial e as devidas documentações. 

Instando a se manifestar, novamente, o Ministério Público pugnou pela 

procedência do pedido (ID. 16628776). É o breve relato. Fundamento e 

decido. O processo encontra-se regular, a prova documental é farta e 

permite o julgamento antecipado da lide, sem a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento. Julga-se a presente 

questão pelo procedimento de jurisdição voluntária, e ainda, com base nos 

artigos 109 e 112 da Lei n.º 6.015/73, que autorizam a retificação em 

assentamento no Registro Civil. O pedido da requerente funda-se pelo fato 

de que em sua certidão de nascimento consta o sobrenome TOYOTOMY, 

o qual não faz parte da genealogia sanguínea de sua mãe, posto que o 

sobrenome foi acrescentado ao nome de sua mãe por um senhor de 

origem japonesa que não era seu pai biológico. Em outro giro pretende 

acrescer o sobrenome MILANI de seu esposo Tiago Emanuel Konerat 

Milani. Analisando as provas colhidas nos autos, verifico que a pretensão 

da requerente prosperar, já que das provas juntadas restou comprovado 

que é devidamente casada com o Senhor Tiago Emanuel Konerat Milani, 

assim faz jus ao acréscimo do sobrenome MILANI em seu nome. No que 

tange ao suprimento do sobrenome materno TOYOTOMY, pois este 

pertence a um terceiro que registrou sua mãe e não ao seu avô biológico, 

há de se fazer algumas considerações. Primeiramente, no direito civil atual 

admite a parentalidade socioafetiva, a qual versa sobre a forma de 

parentesco civil decorrente do reconhecimento do afeto enquanto valor 

jurídico. Assim, com o restrito lastro probatório e argumentativo verifico 

que entre sua mãe MARIA DAS GRAÇAS TOYOTOMY SANTANA e o 

senhor TOYOTOMY que a registrou houve um provável parentalidade 

socioafetiva. Todavia, como dito alhures é um lastro probatório muito 

restrito para especular suposições e situações e possam ter ocorrido com 

relação à paternidade socioafetiva, assim, tendo em vista que a 

requerente sofre constrangimentos por ter sobrenome japonês sem a 

aparência asiática e seus filhos lhe indagam cotidianamente com relação 
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ao sobrenome, entendo coerente o pedido de supressão do sobrenome 

TOYOTOMY. Ademais, o nome deve retratar a própria identidade psíquica 

do indivíduo e que sua função é identificar o núcleo familiar da pessoa, de 

forma a evidenciar a verdade real, ou seja, a unidade familiar no caso 

concreto. Além do mais não existe no ordenamento jurídico qualquer 

impedimento para a supressão de apenas um dos sobrenomes. Nesse 

sentido, apesar de o artigo 57, parágrafo 2º, da Lei de Registros Públicos 

(Lei 6.015/73) expressar apenas a possibilidade de acréscimo ao nome de 

quaisquer um dos noivos, a interpretação jurisprudencial caminha para 

outra solução, a de possibilitar a supressão de um sobrenome, mas 

mantendo um sobrenome para preservar a identificação familiar. Sendo 

assim, verifico que o pedido merece guarida, vez que deve ser suprimido 

do registro civil de nascimento o sobrenome TOYOTOMY, bem como 

alterar seu registro de casamento para acrescentar o sobrenome MILANI 

de seu marido, passando a se chamar CRISTIAN KELLEY SANTANA 

MILANI. Pertinente se torna o pedido de que as mencionadas alterações 

alcancem os registros de nascimentos dos filhos menores, passando a 

constar nos respectivos registros o nome materno CRISTIAN KELLEY 

SANTANA MILANI. Registra-se que o Ministério Público manifestou de 

forma favorável ao pedido. Ante o exposto, nos termos da Lei dos 

Registros Públicos n.° 6.015/1973, em consonância com o parecer 

ministerial, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, e, consequentemente, 

determino a RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO e CASAMENTO 

devendo constar na certidão de nascimento CRISTIAN KELLEY SANTANA 

o nome da requerente, bem como na certidão de casamento CRISTIAN 

KELLEY SANTANA MILANI. Determino ainda, a RETIFICAÇÃO NAS 

CERTIDÕES DE NASCIMENTO DOS MENORES E.S.M e R.S.M para alterar o 

nome materno, passando a constar o nome da sua mãe como CRISTIAN 

KELLEY SANTANA MILANI Assim sendo, expeça-se mandado de 

averbação ao 3º Serviço Notarial e Reg. Das Pessoas Naturais de Cuiabá 

- MT, determinando que proceda com as devidas alterações na certidão de 

nascimento e de casamento da requerente, bem como nas certidões de 

nascimento dos requerentes menores e encaminhe, no prazo de 15 

(cinco) dias, cópias das referidas alterações para que seja anexado a 

estes autos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as devidas anotações e 

baixas de estilo. P.R.I. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005804-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO SANTANA DA SILVA (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005804-25.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERASMO SANTANA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

ajuizada por ERASMO SANTANA DA SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. No caso, vislumbro que a parte 

autora requereu desistência e extinção do feito. Considerando que o 

pedido de desistência foi feito antes da citação, bem como levando-se em 

conta que não houve manifestação da parte ré, o acolhimento do pedido é 

medida que se impõe. Assim, ante o exposto, HOMOLOGO a desistência 

da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

em custas processuais remanescentes. Transitada em Julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002333-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ORRO OAB - MT27349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002333-98.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA 

REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S.A. Vistos, etc. O requerente desistiu 

da presente ação, conforme se denota da petitório retro. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Acerca da desistência da ação, o parágrafo 5º do 

artigo 485 do NCPC dispõe que: § 5º. A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe 

que: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Desta 

feita, homologo, por sentença, a desistência da ação manifestada, 

extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 200, § 

único, e 485, inciso VIII, do novo Código de Processo Civil de 2015. 

Eventuais custas processuais pela parte autora. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, arquivando-se com as anotações e baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009019-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009019-77.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLOS ALBERTO GONCALVES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte 

autora. Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004806-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004806-91.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO FERREIRA LIMA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 
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exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010379-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DO BONDESPACHO FERREIRA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010379-47.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BENEDITO SANTANA DO BONDESPACHO FERREIRA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância da parte autora. Ante o exposto, diante da satisfação de 

débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição de 

alvará conforme dados bancários indicados na última petição da parte 

exequente contida nos autos. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022595-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GODSON SILVA PORTO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022595-40.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GODSON SILVA PORTO NETO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Godson Silva Porto Neto em 

face de Porto Seguro CIA de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos 

houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Deixo autorizada a expedição de alvará em favor da parte autora 

mediante apresentação de dados bancários. Custas pela requerida. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018904-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE APARECIDA DE ARRUDA MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018904-18.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEDIANE APARECIDA DE ARRUDA MACIEL EXECUTADO: SEGURADORA 

LÍDER Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de 

cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a satisfação 

do débito, com a concordância da parte autora. Ante o exposto, diante da 

satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro a 

expedição de alvará conforme dados bancários indicados na última 

petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela requerida. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020753-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020753-59.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCAS VIANA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em 

fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024237-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON DE CAMPOS MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024237-48.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JONILSON DE CAMPOS MOURA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte 

autora. Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 
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de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008275-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. G. D. S. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DOS SANTOS CORREA OAB - 028.904.221-60 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-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))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008275-82.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

Y. G. D. S. F. REPRESENTANTE: KAMILA DOS SANTOS CORREA 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de cumprimento de 

sentença. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância da parte autora. Ante o exposto, diante da satisfação de 

débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição de 

alvará conforme dados bancários indicados na última petição da parte 

exequente contida nos autos. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024733-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO RODRIGO ARRUDA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024733-77.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ITALO RODRIGO ARRUDA E SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte 

autora. Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001615-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO ALMEIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001615-72.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALUISIO ALMEIDA DA SILVA EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de cumprimento de 

sentença. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância da parte autora. Ante o exposto, diante da satisfação de 

débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição de 

alvará conforme dados bancários indicados na última petição da parte 

exequente contida nos autos. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014453-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE SILVA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014453-47.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDUARDO JOSE SILVA RAMOS EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de 

cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a satisfação 

do débito, com a concordância da parte autora. Ante o exposto, diante da 

satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro a 

expedição de alvará conforme dados bancários indicados na última 

petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela requerida. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026848-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DE SOUZA MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026848-71.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FABIANO DE SOUZA MELO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 
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Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020011-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WESLEY SALES LEMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020011-97.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DANIEL WESLEY SALES LEMES EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de 

cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a satisfação 

do débito, com a concordância da parte autora. Ante o exposto, diante da 

satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro a 

expedição de alvará conforme dados bancários indicados na última 

petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela requerida. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035675-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035675-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO CUNHA DE ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em 

fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025984-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE MELO (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:

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

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025984-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA APARECIDA ALVES DE MELO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000220-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHENYS FERREIRA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000220-45.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DHENYS FERREIRA BEZERRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do débito, com a concordância da parte autora. Ante o 

exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários indicados na 

última petição da parte exequente contida nos autos. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011143-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LUZIA DA CUNHA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011143-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SANDRA LUZIA DA CUNHA RAMOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017403-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIA CLAUDENE VIEIRA 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:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017403-29.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIA CLAUDENE VIEIRA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte autora. 

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044380-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE ALENCAR VOLPATO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044380-58.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JEFERSON DE ALENCAR VOLPATO DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância da parte autora. Ante o exposto, diante da satisfação de 

débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos de art. 924, II, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição de 

alvará conforme dados bancários indicados na última petição da parte 

exequente contida nos autos. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021227-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE DO AMARAL PENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021227-93.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCIO ALEXANDRE DO AMARAL PENA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância da parte 

autora. Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Defiro a expedição de alvará conforme dados bancários 

indicados na última petição da parte exequente contida nos autos. Custas 

pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047935-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1047935-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA LUCIA SILVA DO NASCIMENTO REU: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos, etc. No caso, embora regularmente intimada, a parte requerente 

deixou transcorrer o prazo concedido, não procedendo à emenda da 

inicial, consoante se denota da certidão de ID 28872884, razão pela qual, o 

indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe. Com efeito, 

preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de 

Processo Civil de 2015 e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do 

mesmo diploma processual. Sem custas e honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051843-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DE OLIVEIRA GOMES TOZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1051843-17.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: TELMA DE OLIVEIRA GOMES TOZI REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. No caso, embora 

regularmente intimada, a parte requerente deixou transcorrer o prazo 

concedido, não procedendo à emenda da inicial, consoante se denota da 

certidão de ID 28874269, razão pela qual, o indeferimento da petição 

inicial, é medida que se impõe. Com efeito, preceitua o artigo 321 do Código 

de Processo Civil, ipsis litteris: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma processual. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se e 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008439-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA NUNES RIBEIRO CORSO (AUTOR(A))

ANDERSON LUIZ CORSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020352-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE SILVA LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT6866-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))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035799-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037098-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DINIZ (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:

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

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037098-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE NUNES DINIZ 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 19/02/2019, às 08h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de 

Outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021253-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre a proposta de 

honorários pericias, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA BARBOSA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre a 

COMPLEMENTAÇÃO do laudo, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1048032-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO OLIVEIRA 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)
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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 REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1049521-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON RODRIGUES 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:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040369-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA DE ARRUDA (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039791-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC ANTONIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1039791-23.2018.8.11.0041 ISAAC 

ANTONIO DE OLIVEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

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

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 22/02/2019, às 10h40, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018671-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVISON BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (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))

 

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: ( ) 1018671-84.2019.8.11.0041 IVISON 

BATISTA DOS SANTOS 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 25/10/2019, às 09h20, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032420-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE SILVA VILANOVA (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))

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 42 de 267



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: 1003426-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUFRASIO GONCALVES DAVINO (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))

 

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: 1011390-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO HONORATO (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))

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008393-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE 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)

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 autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

não comparecimento na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011177-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ANDREIA LINHARES PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 13/03/2020, por ordem de 

chegada das 08:30 as 10:00 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013221-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012562-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIENE AUGUSTA LIMA DA CRUZ (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))

 

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 petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011174-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019383-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE ASFALTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN OAB - MT4479-O (ADVOGADO(A))

ANA GABRIELA SALCI GARCIA OAB - MT14653-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO ROSA DE MORAIS (EXECUTADO)

ESCAVARROCHA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 
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prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014686-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA FRANCISCO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010058-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030853-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO FERREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014665-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE MORAIS SEMELER (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))

 

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 petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010792-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ABELARDO XAVIER CASARI (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))

 

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 petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016264-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZANIA DA SILVA FILHA CAMPOS (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))

 

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 petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007816-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DOMINGOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1001853-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO BISPO SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: ( ) 1001853-57.2019.8.11.0041 AURELINO 

BISPO SOARES SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

designada para o dia 28/06/2019, às 10h08, 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 
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obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033063-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO BAPTISTA FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARIA ROSEANE VIEIRA MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033063-29.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO CLAUDIO BAPTISTA FERREIRA GARCIA REQUERIDO: 

MARIA ROSEANE VIEIRA MARQUES, ASSOCIACAO MUTUA DOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Defiro o pedido de Id. 28989520. Verifico que a requerida MARIA 

ROSEANE VIEIRA MARQUES, foi citada e intimada da audiência como se 

vê do AR (Id. 28756562). Intime-se a requerida ASSOCIACAO MUTUA 

DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO da audiência de conciliação designada para dia 

31/03/2020, às 08h30 - Conciliação 07 (Id. 26615582). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014148-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAYRON SILVA DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1003456-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SILVA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018684-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR LEITE DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1025767-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MOTA DA SILVA (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:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo aREQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008807-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA 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))

 

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 petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032624-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO BERNARDO DOS SANTOS 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)

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 autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005924-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JESUS CALHAO ESTEVES (REQUERENTE)

JOAO BOSCO ESTEVES (REQUERENTE)

GENTIL ESTEVES JUNIOR (REQUERENTE)

GLORIA CATHARINA ESTEVES MONTEIRO (REQUERENTE)

MARILDA CALHAO ESTEVES MATSUBARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES OAB - MT11360/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGNEZ MARIA CALHAO ESTEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005924-68.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARILDA CALHAO ESTEVES MATSUBARA, GLORIA 

CATHARINA ESTEVES MONTEIRO, GENTIL ESTEVES JUNIOR, JOAO 

BOSCO ESTEVES, JESUS CALHAO ESTEVES REQUERIDO: IGNEZ MARIA 

CALHAO ESTEVES Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005340-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. W. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI DE SOUZA OAB - 954.524.191-87 (REPRESENTANTE)

NEYLA GRANCE MARTINS OAB - MT25087/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DE OLIVEIRA MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005340-98.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: J. W. D. S. REPRESENTANTE: SHIRLEI DE SOUZA 

REQUERIDO: KEILA DE OLIVEIRA MOURA Intime-se a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição de 

hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a justiça gratuita; 

Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência acarretará o 

indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005464-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OPCAO SERVICO E COMERCIO DE SOM PALCO E LUZ LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA OAB - MT20981/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HIPICA CUIABANA-SHC (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005464-81.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

OPCAO SERVICO E COMERCIO DE SOM PALCO E LUZ LTDA - EPP REU: 

SOCIEDADE HIPICA CUIABANA-SHC Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: 

i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059084-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LHS PARTICIPACOES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA DA SILVA RODRIGUES OAB - SP432164 (ADVOGADO(A))

RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO OAB - SP242692 (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI (EXECUTADO)

ANTONIO FRIGIERI FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059084-42.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LHS PARTICIPACOES LTDA. EXECUTADO: ANTONIO FRIGIERI FILHO, 

JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI Cite-se a parte executada 

para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

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

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

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

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

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

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

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

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

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

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

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005635-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA ROSA TOWER 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

ALFREDO LEITE HAGE OAB - 063.831.061-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005635-38.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA ROSA TOWER 

REPRESENTANTE: ALFREDO LEITE HAGE EXECUTADO: GILSON OLIVEIRA 

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

a petição inicial nos seguintes termos: i)Junte aos autos documentos 

hábeis a comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sob 

pena de ser indeferida a justiça gratuita; Advirto ao autor que o não 

atendimento de tal providência acarretará o indeferimento da gratuidade da 

justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005918-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005918-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LOURENCO SANTANA DA SILVA REU: BANCO DO BRASIL SA Intime-se a 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos o comprovante de residência; Advirto 

ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara 

G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003251-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. A. (AUTOR(A))

OTILIA FERNANDES ALENCASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ALAGUES BENDO OAB - MT21448/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A (REU)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003251-05.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

V. F. A., OTILIA FERNANDES ALENCASTRO REU: TVLX VIAGENS E 

TURISMO S/A, LATAM AIRLINES GROUP S/A, IBERIA LINEAS AEREAS DE 

ESPANA S A Não obstante a previsão contida no art. 246, V e §1º, do 

CPC/15, verifica-se que as requeridas não possuem cadastro no PJE, para 

efeito de recebimento de citações e intimações, razão pela qual indefiro o 

pedido formulado na petição Id. 28919263. Outrossim, entendo que a 

comunicação via correios é incompatível com a urgência e efetividade da 

medida liminar concedida nos autos, pelo que também indefiro o pedido 

alternativo de expedição de cartas de citação e intimação. Desta feita, 

expeçam-se Cartas Precatórias, com urgência. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1005902-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005902-10.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA REU: TEXAS 

GOURMET HAMBURGUERIA LTDA Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005360-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005360-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODOLFO JOSE DE CAMPOS CURVO FILHO REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Intimem-se as partes para manifestarem sobre o extrato juntado pela Caixa 

Econômica Federal no ID 27153932, no prazo de 15 dias. Após, voltem-me 

conclusos para o saneador. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. 

Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036701-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFRANIO BOTELHO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594-O (ADVOGADO(A))

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO OAB - MT13595-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036701-41.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

AFRANIO BOTELHO FILHO REU: SISAN ENGENHARIA LTDA Acolho as 

alegações da empresa requerida quanto a necessidade de produção de 

provas orais e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 

de Maio de 2020, às 14 horas, para oitiva dos depoimentos pessoais das 

partes, bem como a oitiva das testemunhas arroladas tempestivamente. 

Cabem aos advogados informar ou intimar suas testemunhas. CUIABÁ, 12 

de fevereiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005978-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005978-34.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005239-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE DA SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADJAIME RAMOS DE SOUSA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005239-61.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LIANE DA SILVA E SILVA REU: ADJAIME RAMOS DE SOUSA Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas judiciais. Advirto que o não atendimento de tal providência 
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acarretará no cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC/2015). 

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

G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004838-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAX COMPLIANCE SOLUCOES TRIBUTARIAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO COUTINHO DE CAMARGO COSTA OAB - SP271536 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. GOMES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004838-62.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TAX COMPLIANCE SOLUCOES TRIBUTARIAS EIRELI - ME EXECUTADO: E. 

A. GOMES DA SILVA - ME Pela derradeira vez, intime-se a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, a fim de juntar os 

seguintes documentos: i) Comprovante de residência; ii) Comprovante de 

recolhimento das custas judiciais; iii) Documentos pessoais; Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022533-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA MOREIRA DE CASTILHO STRABELI (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:

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 DESPACHO Processo: 1022533-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRA MOREIRA DE CASTILHO STRABELI REU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Intime-se o embargado para, 

querendo, manifestar sobre os embargos de declaração (Id. 27454809), 

nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042389-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANILDO DA SILVA CAMPOS (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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042389-13.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GEVANILDO DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o embargado para, 

querendo, manifestar sobre os embargos de declaração (Id. 28667518), 

nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034315-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELTO CRISTINO DE SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034315-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELTO CRISTINO DE SOUZA E SILVA REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Intime-se o embargado para, querendo, 

manifestar sobre os embargos de declaração (Id. 28918438), nos termos 

do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028340-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO JOSE SCHORR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028340-35.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELSIO JOSE SCHORR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Intime-se o embargado para, querendo, manifestar sobre os embargos 

de declaração (Id. 29000923), nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1032984-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

AIETA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S (AUTOR(A))

MARIA LUIZA DE ABREU LIMA CANDIA (AUTOR(A))

JUSSARA HELENA FIGUEIREDO DANTAS (AUTOR(A))

CLODOMIRA BIANCARDINI CANDIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1032984-84.2018.8.11.0041 

Requerente: ROI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (4) 

Requerido: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A I - Defiro o pedido de prioridade 

na tramitação deste feito, nos termos do art. 71 da Lei nº 10.741/2003. 

Anote-se. II - Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 
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pretendem produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento. Com 

estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for 

o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028520-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMILAME DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028520-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUMILAME DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Intime-se o perito, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca do pedido de complementação do laudo feito em ID 27453757. 

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

G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019576-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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 DESPACHO Processo: 1019576-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA FERREIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não 

houve a perícia médica devido à ausência da parte autora no mutirão de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, entendo 

necessária a produção da prova pericial. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, determino a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Assim, defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente devido à 

cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que concerne 

ao poder de produzir provas. Saliente-se que a parte autora é beneficiária 

da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual 

caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente 

para realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a 

recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao princípio da 

cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, 

nomeio como perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com 

endereço na Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, 

Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007048-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - 028.473.811-55 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PEDRO BRANDAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007048-57.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA PROCURADOR: 

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS EXECUTADO: SUPERMERCADO PEDRO 

BRANDAO LTDA - ME I – Defiro o pedido de buscas pelos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Seguem anexos os extratos II - 

Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. III - 

Decorrido o prazo e permanecendo a exequente inerte, intime-a para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010767-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE NASCIMENTO DA CRUZ (EXECUTADO)

LUCIANO PADILHA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010767-13.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALTERNATIVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME EXECUTADO: 

SIMONE NASCIMENTO DA CRUZ, LUCIANO PADILHA DA SILVA I - Defiro o 

pedido de buscas pelo sistema RENAJUD, contudo, deixo de inserir 

restrição judicial, uma vez que os veículos em nome do executado Luciano 

Padilha da Silva possuem alienação fiduciária nos termos do art. 7° do 

Decreto-Lei n° 911/69. II - Intime-se a exequente para manifestar-se no 

prazo de 5 (cinco) dias. II - Decorrido o prazo e permanecendo a 

exequente inerte, intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004675-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALESSANDRO MEYER DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MEYER DA FONSECA OAB - MT7057-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA CLEIA GONCALVES XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004675-19.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALESSANDRO MEYER DA FONSECA EXECUTADO: NILVA CLEIA 

GONCALVES XAVIER I - Defiro o pedido de buscas pelo sistema 

RENAJUD, contudo, deixo de inserir restrição judicial, uma vez que os 

veículos possuem alienação fiduciária nos termos do art. 7° do Decreto-Lei 

n° 911/69. II - Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 5 

(cinco) dias. II - Decorrido o prazo e permanecendo a exequente inerte, 

intime-a para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030786-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA CRISTINA DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CAFURE BEZERRA (EXECUTADO)

CAFURE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - MT12743-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030786-11.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELENA CRISTINA DE MAGALHAES EXECUTADO: CAFURE SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SIMONE CAFURE BEZERRA Defiro o pedido 

de Id. 26543714. Em consulta ao sistema RENAJUD inseri a restrição no 

referido em nome da executada Simone. Expeça-se, mandado de penhora 

e avaliação do veículo I/HYUNDAI IX35 2.0, placa OBR 9833, Renavan 

557550360 a ser cumprido no endereço que a exequente informará, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se a executada sobre a penhora 

realizada. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025092-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DE JESUS SILVA OAB - RO0002518A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025092-27.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JEAN DE JESUS SILVA REQUERIDO: TRANSPORTADORA 

PROGRESSO LTDA - ME Intime-se o autor para manifestar sobre a 

certidão de Id. 27752774 e 27708749, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024471-93.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO PANTANAL EXECUTADO: NOENIR ALBERNAZ 

VANDONI Intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem sobre 

os embargos de declaração (Id. 27088664 e 27256308), nos termos do 

artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018924-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ELIAN DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

SISAN ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018924-77.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

RUBIA ELIAN DA SILVA COSTA REU: SISAN ENGENHARIA LTDA, SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA Intime-se o perito para manifestar sobre o pedido 

de parcelamento dos honorários periciais no Id. 19202464, bem como o 

pedido de redução no Id. 19211467, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017809-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017809-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONAS CORA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Intime-se o embargado para, querendo, manifestar sobre os embargos de 

declaração (Id. 27779118), nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008543-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI SOARES DA COSTA DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008543-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERLEI SOARES DA COSTA DE PINHO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o embargado para, 

querendo, manifestar sobre os embargos de declaração (Id. 27103579), 

nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033712-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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: 1033712-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se o embargado para, querendo, manifestar 

sobre os embargos de declaração (Id. 27549275), nos termos do artigo 

1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016220-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIK AZEVEDO SOTELO (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: 1016220-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAIK AZEVEDO SOTELO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Intime-se o embargado para, querendo, manifestar sobre os 

embargos de declaração (Id. 27548170), nos termos do artigo 1.023, §2º, 

do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033335-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DA SILVA ROSA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033335-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFERSON DA SILVA ROSA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o embargado para, querendo, manifestar sobre 

os embargos de declaração (Id. 27779112), nos termos do artigo 1.023, 

§2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045214-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDETE GERALDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1045214-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IDETE GERALDA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o embargado para, querendo, manifestar sobre 

os embargos de declaração (Id. 28668530), nos termos do artigo 1.023, 

§2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046468-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046468-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA CELIA FERREIRA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o embargado para, querendo, 

manifestar sobre os embargos de declaração (Id. 28809439), nos termos 

do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033461-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANK TOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033461-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ FRANK TOTTI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Intime-se o embargado para, querendo, manifestar sobre os embargos de 

declaração (Id. 28870076), nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044312-74.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044312-74.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSUEL FERREIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o embargado para, querendo, manifestar sobre 

os embargos de declaração (Id. 28908824), nos termos do artigo 1.023, 

§2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034670-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. V. P. (AUTOR(A))

ANITA FRANCELINA DE MEDEIROS VIEIRA PASSOS (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: 1034670-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

A. H. V. P., ANITA FRANCELINA DE MEDEIROS VIEIRA PASSOS REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o embargado 

para, querendo, manifestar sobre os embargos de declaração (Id. 

28952261), nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044756-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044756-10.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOANA DARC DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o embargado para, 

querendo, manifestar sobre os embargos de declaração (Id. 29016240), 

nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031546-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FALCAO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031546-57.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIEGO FALCAO DA SILVA EXECUTADO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. Intime-se a executada para manifestar sobre 

o saldo remanescente mencionado na petição de Id. 27812730, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021027-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIMPIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REU)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021027-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA OLIMPIA ALVES DA SILVA REU: GRAMARCA VEICULOS LTDA, 

GENERAL MOTORS DO BRASIL Intime-se a autora para comprovar sua 

hipossuficiência e, assim, juntar nos autos holerite e declaração do 

imposto de renda, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de revogação 

dos benefícios da justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 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 
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Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024558-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024558-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELE RODRIGUES DE MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar a representação processual, tendo em vista que a 

assinatura da procuração de ID 20753065 e as assinaturas dos 

documentos pessoais do autor são divergentes. Após, conclusos para 

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

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044672-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDEILSON SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 DESPACHO Processo: 1044672-09.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUDEILSON SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual, tendo 

em vista que a assinatura da procuração de ID 24660953 e as assinaturas 

dos documentos pessoais do autor são divergentes. Após, conclusos 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 892043 Nr: 24578-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENICE DA COSTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO DA COSTA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:9166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT

 [...] Desta forma: 1) DEFIRO a penhora sobre 30% (trinta por cento) do 

valor total do empréstimo pessoal realizado pelo executado (R$80.000,00), 

que corresponde a R$24.000,00. Expeça-se alvará para liberação da 

referida quantia (R$24.000,00), em favor da exequente, por meio de 

transferência para a conta indicada à fl. 465; 2) ACOLHO EM PARTE a 

impugnação de fls. 436/440, e determino o desbloqueio do valor de 

R$24.089,89, com rendimentos em favor do executado; 3) Intime-se a 

exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar cálculo 

atualizado do débito remanescente e dar prosseguimento ao feito; 4) 

Intime-se ainda, a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente o rol de bens que possui, passíveis de penhora, sob pena 

de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, CPC/15). 5) 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 452209 Nr: 24379-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA VALÊNCIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA STRADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT

 Ante o exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração, para 

corrigir o erro material do decisum de fl. 178, para que passe a 

constar:“HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (fls. 

177/177-v), para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Ante o 

requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até que seja 

comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 313, II, do 

Código de Processo Civil.Intime-se. Cumpra-se.” Publique-se. Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001204-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO CASTILHOS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001204-63.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIBERTY SEGUROS S/A REU: LUIZ ALBERTO CASTILHOS DE SOUZA 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré denunciou à lide a HDI 

Seguros, posto que na época do acidente o veículo estava coberto por 

apólice de seguro, a qual prevê a cobertura por danos materiais e 

corporais. Diante da comprovação da relação securitária, com fulcro no 

artigo 125, II do CPC/15, DEFIRO a denunciação da lide. Posto isso, cite-se 

a denunciada HDI Seguros S/A, CNPJ: 29.980.158/0057- 01, com endereço 

na Rua das Orquidias, 24, Quadra 30 Lote 24, Jardim Cuiabá, Cuiabá, MT, 

CEP 78043-148, Brasil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de fevereiro 

de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020428-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO SANTOS OAB - MT21239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO JOSE MARQUARDT FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT10613-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020428-21.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

IRENE FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: EMILIO JOSE MARQUARDT 

FILHO SANEAMENTO Não vislumbro nessa quadra processual quaisquer 

das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 
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(julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. - Prejudicial 

de Mérito de Prescrição O requerido alega a ocorrência da prescrição 

trienal da pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 206, §3º, V 

do Código Civil. Contudo, tal preliminar deve ser REJEITADA, uma vez que 

a cirurgia da autora foi realizada em 20/02/2015 e a ação foi proposta em 

18/11/2016, portanto, não há que se falar em prescrição. - Matéria 

controvertida A discussão nos autos se refere ao suposto erro médico 

advindo da cirurgia ortognática (buco-maxilo) realizada pelo requerido aos 

20/02/2015, que teria causado infecção na autora, descoberta em estado 

avançado, o que culminou com a realização de outras duas cirurgias para 

tentar recuperar sua saúde, fatos estes que teriam lhe causado danos 

morais e materiais. - Distribuição do Ônus da Prova Tendo em vista que foi 

deferido o pedido de inversão do ônus da prova no despacho inicial, o que 

não foi objeto de recurso no momento oportuno, incumbe ao médico réu 

comprovar que não possui responsabilidade pelo suposto erro na cirurgia 

realizada na autora. A parte autora pugna pela produção de prova oral e 

pericial, esta última para comprovar os danos estéticos advindos da 

cirurgia; o Médico Requerido não especificou as provas que pretendia 

produzir, transcorrendo o prazo in albis, assim como a seguradora 

denunciada. Assim, DEFIRO o pedido de realização de perícia médica na 

autora para comprovar os danos alegados na inicial. Para tanto, nomeio, 

independentemente de compromisso, a empresa MEDIAPE, com endereço 

na Av. Isaac Póvoas, nº 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá-MT, 

CEP 78005-340, fone: 65-99613-8642 e 65-3322-9858, endereço 

eletrônico: www.mediape.com.br, para a realização da referida perícia 

médica a ser realizada por CIRURGIÃO DENTISTA BUCOMAXILO. Intime-se 

a empresa nomeada para apresentar proposta de honorários, no prazo de 

15 (quinze) dias, após, manifestem-se as partes sobre a proposta de 

honorários, também no prazo de 15 (quinze) dias. Os honorários periciais 

serão custeados pelo requerido EMÍLIO JOSÉ MARQUARDT FILHO. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de fevereiro de 2020. VANDYMARA G. R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036032-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA OAB - MS20065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA CASTRO CARMO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036032-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGINA LUCIA LEQUE BEZERRA REU: ELAINE CRISTINA CASTRO CARMO 

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. - 

Impugnação à justiça gratuita A parte requerida impugna a concessão da 

justiça gratuita a autora, 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. A preliminar de incompetência do Juízo arguida pela parte 

ré restou prejudicada, uma vez que o feito foi remetido para esta Comarca 

de Cuiabá. A parte ré também pugna pela extinção da ação, por ausência 

de prestação de caução por parte da autora. Todavia, tal preliminar não 

deve prosperar, considerando que os valores inadimplidos pela locatária 

ultrapassam o equivalente a 03 meses de aluguel, não havendo 

necessidade de prestar caução legal. A questão de fato e de direito 

nestes autos refere-se à inadimplência do contrato de locação residencial 

entabulado entre as partes, no período entre fevereiro/2016 a maio/2016, 

além dos acessórios, totalizando a quantia devida de R$9.408,00. A parte 

autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, e a ré não especificou 

as provas que pretendia produzir. No caso, a prova é essencialmente 

documental. Assim, faculto às partes a juntada de outros documentos, 

caso queiram, no prazo de 15 dias. Juntados, dê-se vistas à parte 

contrária, por 15 dias e, após, voltem-me conclusos para sentença, a qual, 

por sua vez, observará as prioridades dentro das metas estabelecidas 

pelo CNJ. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014850-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633-O (ADVOGADO(A))

RONALDO MOREIRA DA SILVA OAB - MT18624/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA M. DE BARROS & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014850-43.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO DOS SANTOS SOARES REU: ELIZANGELA M. DE BARROS & CIA 

LTDA - ME SANEAMENTO Não vislumbro nessa quadra processual 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) 

e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. 

Trata-se de ação de perdas e danos movida por FABIO DOS SANTOS 

SOARES contra CID CAR VEÍCULOS, alegando, em suma, que: em 

26/11/2015 adquiriu o veículo automotor descrito na inicial da empresa ré, 

pelo valor de R$8.500,00, e até a data da propositura da ação 

(15/05/2017), a requerida não efetuou a transferência do veículo para o 

seu nome, em razão da alienação fiduciária que pende sobre o mesmo, 

causando-lhe danos morais e materiais. A parte ré foi devidamente citada 

em 27/01/2018 e só apresentou contestação em 14/03/2018, portanto, 

intempestivamente, conforme comprova a Certidão de ID 11947958. Diante 

disso, DECRETO A REVELIA da parte ré pela intempestividade da 

contestação. Todavia, deixo de aplicar o efeito da desnecessidade de 

intimação, haja vista que a ré tem procurador constituído nos autos. Em 

razão da revelia, não há que se falar na apreciação de preliminares. A 

parte autora pleiteou o julgamento antecipado da lide, enquanto a ré pela 

produção de provas orais, o que desde já INDEFIRO, por tratar-se de 

matéria a ser comprovada por meio de prova documental. Assim, faculto 

às partes a juntada de outros documentos, caso queiram, no prazo de 15 

dias. Juntados, dê-se vistas à parte contrária, por 15 dias e, após, 

voltem-me conclusos para sentença, a qual, por sua vez, observará as 

prioridades dentro das metas estabelecidas pelo CNJ. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020465-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDE BARROS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020465-48.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANAIDE BARROS DE SOUZA REU: BANCO SAFRA S-A, BANCO PAN 

Tendo em vista que a produção de outras provas podem ser 

desnecessária se constatado o crédito na conta corrente da autora e os 

respectivos saques, pelo princípio da economia processual, determino que 

seja oficiado ao Banco do Brasil S/A, agência 0512, a fim de que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe se a conta corrente nº 63924, é de 

titularidade da autora Anaide Barros de Souza, CPF nº 513.746.841-04. Em 

caso positivo, que informe se houve os créditos mediante TED na referida 

conta corrente dos seguintes valores: no dia 28/11/2014, valor de 

R$5.478,29; no dia 16/10/2014, no valor de R$6.95,91; no dia 29/11/2013, 

no valor de R$3.496,70; no dia 04/02/2015, no valor de R$10.153,40; no 
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dia 11/03/2015, no valor de R$10.000,00; no dia 12/06/2015, no valor de 

R$6.504,02; no dia 29/03/2016, no valor de R$10.752,13; no dia 

08/04/2016, no valor de R$3.995,73. Juntada referida informação, 

intimem-se as partes para se manifestar, em 15 dias. Cumpra-se. Após, 

voltem-me me conclusos. Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004612-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004612-57.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA REU: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por 

COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO EIRELI em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela 

de urgência, para determinar que a requerida (i) não efetue o bloqueio do 

plano de telefonia fixa e internet firmado entre as partes; e (ii) se abstenha 

de cobrar e/ou inserir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito, em virtude do não pagamento da fatura de janeiro de 2020. Para 

tanto, sustenta a autora que é titular do “contrato nº 9999 7982 8693 – DV: 

3”, referente a um plano DBR de 30 Canais e 100 Ramais, firmado com a 

requerida em meados do ano de 2017. Afirma que, em dezembro de 2019, 

a gerência de Tecnologia da Informática da requerente passou a sofrer 

reclamações das filiais da requerida, sob a argumentação de 

impossibilidade de se realizar chamadas telefônicas nos ramais. Alega 

que, em contado via SAC, a requerida identificou possível acesso por 

fraudo no PABX da requerente – porquanto foram registradas ligações 

internacionais –, razão pela qual a ré comunicou que realizaria o bloqueio 

da linha, ficando o desbloqueio condicionado à reconfiguração do PABX, 

bem como alteração da senha. Aduz que, no entanto, a requerida não 

operou o bloqueio das ligações internacionais, que caracterizavam fraude, 

e ainda as inseriu na fatura do mês de janeiro/2020, pelo que houve a 

cobrança do valor de R$11.928,22 (onze mil, novecentos e vinte e oito 

reais e vinte e dois centavos), o qual não corresponde ao efetivo 

consumo do requerente. É o breve relato. Fundamento e decido. Nos 

termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente por meio do e-mail 

encaminhado pela requerida ao autor (Id. 28836460), do extrato de 

ligações (Id. 28836461), e das faturas anexadas nos Ids. 28836463 a 

28836465, de cujo teor é possível inferir, prima facie, que, em dezembro 

de 2019, a requerida identificou a possível ocorrência de fraude em 

ligações internacionais originadas do telefone da autora, e comunicou a 

autora acerca da realização de bloqueio parcial dos serviços a fim de 

evitar a cobrança de ligações fraudulentas. Em que pese isso, na fatura 

de janeiro de 2020, a requerida inseriu novas ligações internacionais, o 

que, a princípio, demonstraria a injustiça na cobrança do débito de 

R$11.928,22 (onze mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e dois 

centavos), o qual, aliás, supera em muito os valores cobrados nos meses 

anteriores. O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados 

(i) pelo bloqueio do plano de telefonia fixa e internet firmado entre as 

partes; e (ii) pela cobrança e/ou inscrição do nome da autora nos órgãos 

de restrição ao crédito, o que a impossibilitaria de concluir transações 

comerciais. Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer 

tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, com 

amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar, 

para determinar que a requerida (i) não efetue o bloqueio do plano de 

telefonia fixa e internet firmado entre as partes; e (ii) se abstenha de 

cobrar e/ou inserir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito, em virtude do não pagamento da fatura de janeiro de 2020, no 

valor de R$11.928,22 (onze mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e 

dois centavos). 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 02/06/2020, às 9h00, Sala 2, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se com 

urgência, pelo Oficial de Justiça plantonista. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023148-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PATRICIA DORILEO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023148-24.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUCIANA MARIA ARRUDA REQUERIDO: CRISTIANE PATRICIA DORILEO 

Processos: 1023148-24.2017.8.11.0041 e 1023149-09.2017.8.11.0041 

SANEAMENTO Não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das 

hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 

(julgamento antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. Os 

processos 1023148-24.2017.8.11.0041 e 1023149-09.2017.8.11.0041 

foram reunidos para análise conjunta, razão pela qual resta prejudicada a 

preliminar de conexão. A Secretaria deve associar os referidos 

processos conexos. Matéria controvertida A controvérsia consiste em 

saber se a autora realizou empréstimo para os requeridos Cristiane 

Patricia Dorileo e para o Casarão da Dega, respectivamente dos valores 

de R$ 10.750,00 e R$ 5.737,98, e estes restaram inadimplidos, ou se a 

autora era sócia de fato do Restaurante, como alegam as rés. Distribuição 

Ônus da Prova Incumbe a autora comprovar o fato constitutivo do seu 

direito e as rés a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do 

direito da autora. A parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide, 

enquanto as requeridas pugnam pela produção de provas orais, as quais 

DEFIRO o pedido, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

01/06/2020, às 14:00 horas, para fins de oitiva das testemunhas já 

arroladas e as que vierem a ser oportunamente arroladas, até o máximo 

de 10 (dez) para cada parte (art. 357, §6º do CPC), devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias contados da intimação 

desta decisão. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a 

secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. Cadastre-se o advogado das 

requeridas Lucas de Vecchi Seviero, OAB-MT 22.895, para que as 

publicações sejam realizadas em seu nome. Associem-se os processos 

1023148-24.2017.8.11.0041 e 1023149-09.2017.8.11.0041. Cumpra-se. 
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Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023149-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASARAO DA DEGA RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023149-09.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUCIANA MARIA ARRUDA REQUERIDO: CASARAO DA DEGA 

RESTAURANTE LTDA - ME Processos: 1023148-24.2017.8.11.0041 e 

1023149-09.2017.8.11.0041 SANEAMENTO Não vislumbro nessa quadra 

processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 (extinção 

do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do Código de 

Processo Civil. Os processos 1023148-24.2017.8.11.0041 e 

1023149-09.2017.8.11.0041 foram reunidos para análise conjunta, razão 

pela qual resta prejudicada a preliminar de conexão. A Secretaria deve 

associar os referidos processos conexos. Matéria controvertida A 

controvérsia consiste em saber se a autora realizou empréstimo para os 

requeridos Cristiane Patricia Dorileo e para o Casarão da Dega, 

respectivamente dos valores de R$ 10.750,00 e R$ 5.737,98, e estes 

restaram inadimplidos, ou se a autora era sócia de fato do Restaurante, 

como alegam as rés. Distribuição Ônus da Prova Incumbe a autora 

comprovar o fato constitutivo do seu direito e as rés a existência de fato 

modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora. A parte autora 

pugna pelo julgamento antecipado da lide, enquanto as requeridas pugnam 

pela produção de provas orais, as quais DEFIRO o pedido, e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 01/06/2020, às 14:00 

horas, para fins de oitiva das testemunhas já arroladas e as que vierem a 

ser oportunamente arroladas, até o máximo de 10 (dez) para cada parte 

(art. 357, §6º do CPC), devendo o rol de testemunhas ser ofertado em até 

15 (quinze) dias contados da intimação desta decisão. Cabe ao advogado 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, sendo que a secretaria do Juízo somente fará 

intimação de forma excepcional e nas hipóteses do §4º, art. 455, do CPC. 

Cadastre-se o advogado das requeridas Lucas de Vecchi Seviero, 

OAB-MT 22.895, para que as publicações sejam realizadas em seu nome. 

Assoc iem-se  os  p rocessos  1023148-24 .2017 .8 .11 .0041  e 

1023149-09.2017.8.11.0041. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 

2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005333-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APOLINARIO DE LUNA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005333-09.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE APOLINARIO DE LUNA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação pelo Rito 

Ordinário ajuizada por JOSE APOLINÁRIO DE LUNA JUNIOR em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, na qual o 

autor pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida se abstenha de (i) cobrar e/ou inserir o nome 

do requerente nos órgãos de restrição ao crédito, em virtude do não 

pagamento das faturas objeto da demanda; e (iii) suspender o 

fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora do autor, em 

razão do não pagamento das citadas faturas. Em suma, alega o autor que 

recebeu duas faturas abusivas, nos meses de dezembro de 2019 e 

janeiro de 2020 – respectivamente, nos valores de R$480,99 e R$405,09 

–, cujos consumos de energia elétrica nelas apontados superam em muito 

a sua média de consumo mensal. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente por meio do cotejo entre 

as faturas impugnadas e as faturas anteriores (Id. 28997621), de cujo teor 

é possível extrair, prima facie, que os valores cobrados nos meses de 

dezembro de 2019 e janeiro de 2020, superariam em muito a média de 

consumo mensal de energia elétrica do requerente. O perigo de dano 

exsurge dos evidentes prejuízos causados pela eventual suspensão no 

fornecimento de energia na unidade consumidora do autor; e inscrição nos 

cadastros de restrição ao crédito, o que poderia impedir o requerente de 

concluir transações comerciais. Ademais, não vislumbro na antecipação 

do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto 

sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do 

art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a 

qualquer tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido liminar, para determinar que a requerida se abstenha de (i) cobrar 

e/ou inserir o nome do requerente nos órgãos de restrição ao crédito, em 

virtude do não pagamento das faturas referentes a dezembro de 2019 e 

janeiro de 2020, respectivamente nos valores de R$480,99 e R$405,09; e 

(iii) suspender o fornecimento de energia elétrica para a unidade 

consumidora do autor, em razão do não pagamento das citadas faturas. 

Esta decisão não tem efeitos para o caso de existirem outras faturas 

vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que 

é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Intime-se o autor 

para comprovar o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Com a juntada do 

comprovante, 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 02/06/2020, às 13h00, Sala 3, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018790-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MALTESO (AUTOR(A))

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO (AUTOR(A))

ANIZIO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECO AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FRANCA FERREIRA OAB - MT19154-O (ADVOGADO(A))

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018790-50.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO, JOSE ANTONIO MALTESO, ANIZIO 

FERREIRA FILHO REU: ECO AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E 

RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME SENTENÇA 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e 

Ambientais com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por Sebastião da 

Silva Gregório, José Antônio Malteso e Anízio Ferreira Filho contra Eco 

Ambiental Indústria, Comércio e Reciclagem de Materiais de Construção 

Ltda.-ME, todos qualificados nos autos. Em síntese, os autores pleiteiam 

danos morais e materiais, supostamente decorrentes de danos ambientais 

das atividades de reciclagem exercidas pela empresa ré. Alegam que a 

empresa ré tem prejudicado os moradores do bairro Jardim Vitoria e os 

alunos da Escola Fundação Bradesco; que a ré está instalada em 

desacordo com a licença da SEMA; que as atividades da ré causam 

impacto ambiental; que o local é impróprio para a atividade da empresa. Os 

danos morais pleiteados têm como fundamento que “o bairro de uma hora 

para outra se viu como objeto de material poluído e degradado cujo 

processamento dos materiais recicláveis acabam colocando em risco a 

saúde e desconforto dos moradores, inicialmente a usina tem deixado a 

população receosa por razão de formação de inseto, bicho peçonhento 

que constantemente invade as casas. O segundo origina do 

desassossego dos confinantes que não podem sair de suas casas pelo 

fato da empresa determinar a queimada da parte debaixo do lixo e com 

isso a casa sofrer um incêndio. Terceira decorre da preocupação das 

pedras que rolam dos morros a ponto de fazer crateras nos muros dos 

confinantes. Tudo isso deixa os confinantes apreensivos e consequente 

com abalo psíquico pelo fato de viver nessa comunidade sem paz e 

tranquilidade já que qualquer momento pode ser vítima de um infortúnio, 

situação que deixa todos os habitantes sujeito às intempéries da vida. Não 

há dúvida que isto abala a moral da população sobre tudo dos confinantes 

de não terem o seu direito de respeito à dignidade assegurados.” Os 

danos ambientais alegados têm como fundamento que “Os danos 

ambientais sofridos pela população foram diversos como poluição sonora, 

poluição fluvial e poluição atmosférica; que a situação do depósito de lixo 

no Município da Cuiabá produzido pela Eco Ambiental é lamentável e 

nenhuma providência concreta foi tomada pela Prefeitura Municipal ou 

Ministério Público para solucionar o problema; que há necessidade urgente 

de se abandonar a área de despejo do lixo e promover o mais rapidamente 

possível a restauração da área degradada através de um Plano de 

Recuperação Ambiental.” Alegam ainda a ocorrência de danos materiais, 

sob o argumento de que os dejetos recicláveis da empresa ré teriam 

destruído o muro de divisa com o imóvel dos autores. Requerem a 

procedência dos pedidos, com a condenação da empresa ré ao 

pagamento de danos morais no valor de R$30.000,00 e materiais de 

R$8.272,69, além dos ônus da sucumbência. O pedido de tutela 

antecipada para determinar o encerramento das atividades da empresa foi 

indeferido (Id 3662444). Contestação (ID 5781690). Impugnação à 

contestação (ID 6847947). Especificação de provas (ID 8039276). Parecer 

do Ministério Público Estadual (ID 20789639). É o relatório. Decido. O feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC, porquanto a questão contém matéria exclusivamente de direito. 

Conforme relatado, os autores pugnam pela condenação da empresa ré 

por danos morais, ambientais e materiais, supostamente decorrentes das 

atividades de reciclagem exercidas pela requerida. Em razão dos pedidos 

de danos morais e de fechamento da empresa requerida decorrer de 

supostos danos ambientais causados pelas atividades de reciclagem 

exercidas pela ré, o Ministério Público Estadual foi instado a se manifestar 

nos autos, vindo sob o ID 20789639 a informar que a questão ambiental 

coletiva está sendo devidamente discutida na Vara Especializada do Meio 

Ambiente, razão pela qual não possui interesse neste feito. Assim, resta 

prejudicada a discussão afeta aos danos morais decorrentes de supostos 

danos ambientais, posto que, acaso existentes, serão reparados 

coletivamente pelo Juízo competente, o qual adotará as medidas cabíveis 

em relação ao funcionamento da empresa requerida. Portanto, remanesce 

nestes autos a discussão sobre os supostos danos materiais que os 

dejetos recicláveis da empresa ré teriam causado no muro de divisa com o 

imóvel dos autores. Sem maiores delongas, o pedido de danos materiais é 

improcedente. Com efeito, nota-se que os autores sequer comprovam 

minimamente nos autos a propriedade de seus imóveis, tampouco que os 

mesmos sejam confinantes com o imóvel da empresa ré. Além disso, as 

fotografias juntadas na inicial tão somente demonstram a existência de 

dejetos de reciclagem amontoados, separados por um tapume, e também 

um muro inacabado que não se sabe pertencer ao imóvel de qual dos 

autores. Por fim, o orçamento dos materiais apresentados pelos autores, 

na verdade, mostram os valores para a construção de um novo muro, não 

o custeio de algum reparo por ventura realizado pelos autores. Assim, por 

todos os ângulos que se analise a questão, não há provas do fato 

constitutivo do direito dos autores, enquanto a parte ré, por sua vez, 

demonstra nos autos que possui licença vigente dos órgãos competentes 

para realizar a atividade de reciclagem no local mencionado na inicial. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, face ao 

deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

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

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

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

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 12 de fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004315-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. D. O. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA OAB - 009.551.451-12 

(REPRESENTANTE)

JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS OAB - MT7520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004315-50.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: L. H. D. O. P. REPRESENTANTE: KAMILA CRISTINA DE 

OLIVEIRA LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA PORTO, representado por sua 

genitora KAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA, ajuizou a ação objetivando obter 

Alvará Judicial que lhe autorize a adquirir, com financiamento, avalizado 

pela genitora, do veículo CÓDIGO BF1PB3, VW/T CROSS SENSE TSI AD, 

no valor total de R$57.629,00, com pagamento de R$30.000,00 à vista, e 

financiamento da diferença de R$27.000,00 que, acrescido de R$1.006,40 

de TAC – Taxa de Autorização de Crédito, resulta num valor total a ser 

financiado de R$28.635,40, junto ao Banco Volkswagen, a ser pago em 48 

parcelas de R$851,77, com todos os ônus, tanto o valor à vista como as 

parcelas do financiamento, a serem pagos pela mãe e representante. 

Sustenta o autor que é portador de transtorno autista, e que necessita do 

veículo para se locomover às terapias, aulas de natação e escolas. Alega, 

ainda, que sua genitora já depositou o valor de R$30.000,00, referente à 

entrada da compra do veículo, pelo que necessita do alvará almejado, para 

financiar o saldo remanescente. Instado a manifestar-se, o representante 

do Ministério Público opinou pela concessão do alvará judicial. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se 

por meio do Laudo de Avaliação para Isenção de IPI (Id. 28751491), que a 

Receita Federal reconheceu ser o autor portador de autismo atípico, pelo 

que lhe concedeu autorização de isenção de IPI para pessoa com 

deficiência (Id. 28751498). Sob o mesmo fundamento, a Secretaria de 

Fazenda lhe concedeu autorização para aquisição de veículo com isenção 

do ICMS (Id. 28751500). Além disso, extrai-se da nota fiscal anexada no 

Id. 28751501, e da análise de cadastro juntada no Id. 28749489, que o 

autor pretende adquirir um veículo, mediante o pagamento de R$30.000,00 

(trinta mil reais) de entrada – valor a ser disponibilizado por sua genitora –, 
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e financiamento do saldo remanescente junto ao Banco Volkswagen, em 

seu nome. Consoante informado na petição inicial, o autor é portador de 

transtorno autista e necessita do veículo para locomover-se até os locais 

onde realiza terapias, aulas de natação, consultas médicas e/ou 

fisioterapias, tudo para garantir a continuidade do seu tratamento e a 

realização de suas atividades cotidianas. Logo, faz jus à autorização 

judicial para financiamento do automóvel, avalizado por sua genitora. Ante 

o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, determinando a expedição do Alvará para 

autorizar o autor a adquirir, com financiamento, avalizado por sua genitora, 

o veículo CÓDIGO BF1PB3, VW/T CROSS SENSE TSI AD, com todos os 

ônus – tanto o valor à vista como as parcelas do financiamento – a serem 

pagos pela mãe e representante, mediante prestação de contas da nota 

fiscal de compra do veículo e CRLV. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a juntada dos citados documentos pelo autor, e, em seguida, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Após, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costumes. 

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

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061236-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SICARINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA MARIZETE PINTO CALIL (EXECUTADO)

PAULA PINTO CALIL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1061236-63.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO SICARINO DA SILVA EXECUTADO: PAULA PINTO CALIL EIRELI - 

ME, JULIETA MARIZETE PINTO CALIL Verifico que em manifestação de Id. 

29097724 a parte autora pugna pela desistência da ação e extinção do 

feito. Tendo em vista que a requerida ainda não foi citada, HOMOLOGO a 

desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito, nos termos dos arts. 200 e 485, inciso VIII, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de 

fevereiro de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060006-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMO CAMARGO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1060006-83.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: WILMO CAMARGO FERNANDES REQUERIDO: APPLE 

COMPUTER BRASIL LTDA Verifico que em manifestação de Id. 29114656 a 

parte autora pugna pela desistência da ação e extinção do feito. Tendo em 

vista que a requerida ainda não foi citada, HOMOLOGO a desistência da 

ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos 

termos dos arts. 200 e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de fevereiro 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039897-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA FRANCISCA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039897-48.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNA FRANCISCA DE AMORIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Edna Francisco de Amorim 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 20/02/2019, 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 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 28630320), 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 20/02/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

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

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

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

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

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

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

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

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

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

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

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

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

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

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

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

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

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

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

Passo à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 23792776) e o laudo pericial 

(ID 28630320). 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 
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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 (20/02/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036615-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BENICIO SOBRINHO (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036615-02.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAQUIM BENICIO SOBRINHO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT ajuizada por Joaquim Benicio Sobrinho 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 22/03/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, 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 27226066), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 22/03/2019. 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 a análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

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

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 22816691) e o laudo pericial (ID 27226066). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos JOELHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu joelho esquerdo é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(22/03/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034423-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA CRISTINA PUSKA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034423-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUSANA CRISTINA PUSKA PEREIRA REU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Joaquim Benicio Sobrinho contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 11.812,50 (onze mil 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07/01/2019, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

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

apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do polo 

passivo, adequação do valor da causa e falta de interesse processual, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. 

Realização de avaliação médica (ID 26585631), sendo apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 07/01/2019. 

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 – Da falta de 

interesse de agir em face do pagamento realizado na seara administrativa. 

Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal 

fato por si só não torna a pretensão do autor carecedora das condições 

da ação por falta de interesse de agir, isso porque a pretensão também 

insurge sobre a avaliação feita pela seguradora que acarretou o 

pagamento parcial. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo a 

análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 22340131) e o laudo pericial 

(ID 26585631). 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$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), percebe-se o 

valor remanescente totalizando em 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 (07/01/2019). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do 

artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020321-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ROSA DE ALMEIDA (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:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020321-69.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDITE ROSA DE ALMEIDA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Edite Rosa de Almeida contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros e Cia, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 12.487,50 (doze 

mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

06/11/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

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

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de ilegitimidade 

passiva, falta de interesse de agir, impugnação da justiça gratuita e 

comprovante em nome de terceiro, que serão analisadas a seguir. No 

mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

26603164), 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 06/11/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

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

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

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

20039108, 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. III – 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 o Autor apresentou a carteira de 

trabalho em ID 20039110, no qual consta a informação de que o mesmo 

recebe aproximadamente o valor de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e 

oito reais), demonstrando uma situação de incapacidade financeira. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

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

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Certidão de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 20039111) e o laudo pericial (ID 26603164). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um das MÃOS o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em sua mão direita é de 25% (vinte e cinco 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(06/11/2018). 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021412-97.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVELY CATARINA CHAVES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Evelyn Catarina Chaves contra Porto Seguro 

Companhia de Seguros e Cia, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 18/01/2019, 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, falta de interesse de agir 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 

26662360), 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 18/01/2019. 

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 
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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 20212286 a 

cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 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 o Autor apresentou a carteira de trabalho em ID 

20212283, no qual consta a informação de que, atualmente, a mesma se 

encontra desempregada, demonstrando uma situação de incapacidade 

financeira. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do 

mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Certidão de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 20212284) e o laudo pericial (ID 

26662360). 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 PUNHOS 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 punho 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 

(18/01/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

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

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ODAIR OTTENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1048888-13.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ODAIR OTTENIO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Odair Ottenio 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). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 07/07/2019, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor da causa e 

falta de interesse processual, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento 

administrativo da indenização. Realização de avaliação médica (ID 

28571460), sendo apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 07/07/2019. 

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. Tendo em vista que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

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 
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obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 25539185) e o laudo pericial (ID 

28571460). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura torácica 

com repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), e invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), totalizando o montante de R$ 10.462,50 (dez 

mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe R$ 10.462,50 (dez mil quatrocentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(07/07/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º 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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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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003920-92.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELTON MARQUES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por Elton Marques da Silva contra Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia, em que pretende a condenação da reclamada 

ao pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 29/09/2018, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. Em decisão de ID 20556212 foi ordenada a 

realização da perícia, sendo que a parte autora não compareceu na data e 

horário agendado, prejudicando a sua efetivação. 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 29/09/2018. 

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 falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Tendo em vista que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito 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 29/09/2018. No caso em exame, no que tange à percepção dos valores 

atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que a parte autora não 

comprovou a ocorrência de invalidez permanente em razão de sinistro 

noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, 

a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Note-se que foi agendada por duas vezes data e horário para realização 

da perícia, que somente não se realizaram em face da ausência da parte 

autora (ID. 22267631 e ID 25792777). Assim, considerando que não restou 

demonstrados nos autos o nexo causal entre o referido acidente e as 

lesões que alega ter sofrido, não se verifica a condição para ser paga a 

indenização decorrente do seguro obrigatório previsto em lei. Destarte, 

não restando demonstrado a relação entre o acidente e as lesões 

sofridas, a improcedência do pedido formulado na inicial se impõe. Diante 

do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038306-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DA SILVA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038306-85.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 
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DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por LETICIA DA SILVA DE JESUS 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$ 2.232,37 (dois mil, 

duzentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), no Id. 27679308, 

bem como o saldo remanescente no valor de R$ 631,58 (seiscentos e 

trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), no Id. 28314855. A 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 29121826). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Dessa forma, a extinção 

do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

29121826. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044742-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DA SILVA RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044742-60.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GENIVAL DA SILVA RONDON EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por GENIVAL DA SILVA RONDON 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$ 1.113,16 (mil 

cento e treze reais e dezesseis centavos), no Id. 22683918, bem como o 

saldo remanescente no valor de R$ 1.020,36 (mil e vinte reais e trinta e sei 

centavos), no Id. 28662410. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

29121832). 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. 29121832. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

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

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006993-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALETE AZEVEDO MATIAS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS ROSA MATIAS (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:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006993-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS ROSA MATIAS, IDALETE AZEVEDO MATIAS REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por José Carlos Rosa Matias e 

Idalete Azevedo Matias (genitores) 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 que EDVALDO AZEVEDO MATIAS filho dos autores, 

faleceu em 03/03/2018, vítima de acidente de trânsito. Junto à inicial vieram 

os documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo, inépcia da inicial, ilegitimidade 

ad causam dos genitores, ausência de documentos indispensáveis e falta 

de interesse de agir, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais ante o pagamento administrativo 

da indenização. 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 o de cujus 

faleceu em 03/03/2018 vitimada por fatídico acidente de trânsito. 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 inépcia da petição inicial – 

ausência de pedido específico Com relação a preliminar de inépcia da 

inicial em decorrência de constar como invalidez permanente e não morte, 

não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que pela 

análise integral dos pedidos e documentos, é possível entender que os 

requerentes pleiteiam pela indenização da morte do seu filho, 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. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III- Da 

legitimidade passiva ad causam dos genitores Com relação a preliminar de 

ilegitimidade da demandada, não merece guarida a pretensão da parte 

requerida, uma vez que os requerentes são herdeiros legítimos da vítima, 

conforme comprovado em documentos de ID 12306799. Ademais, acerca 

do pedido que não cabe aos herdeiros serem habilitados como polo ativo 

da demanda, recai em excesso de formalismo que é dispensado pelo atual 

CPC. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. IV – Carência da ação - 

Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar arguida referente a 

invalidade do boletim de ocorrência a fim de demonstrar nexo de 

causalidade, verifico que não merece prosperar haja vista que em ID 

12306799 foi anexada a cópia do Boletim de Ocorrência. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade do Boletim de Ocorrência a fim 

de o nexo de causalidade, prescrevendo apenas que a indenização será 

paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. 

Desta forma, afasto a preliminar supra. V – Do requerimento Administrativo 

perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais Analisando 

os autos verifico que o autor juntou em ID 12735940 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 
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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 Indiscutivelmente, estão aportadas no feito 

provas que evidenciam o evento danoso, conforme boletim de ocorrência 

de id. 12306799, e o óbito, consoante certidão de id. 12306799. Os 

autores afirmam que são genitores da vítima e comprovam sua alegação 

por meio dos documentos aportados em ID 12306799. Sobre o direito à 

indenização em caso de morte, o art. 4º, da Lei 6.194/74, dispõem que 

deverão ser observadas as disposições do art. 792, no Código Civil, o 

qual aduz: Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se 

por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado 

será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante 

aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. 

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão 

beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos 

meios necessários à subsistência. Assim, tendo em vista que os 

requerentes enquadram-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, estes fazem jus ao recebimento da reparação indenizatória. 

Certo o direito, passo a análise de sua fixação. Consigno que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de morte, 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. In casu, o valor a ser auferido pelos genitores 

José Carlos Rosa Matias e Idalete Azevedo Matias corresponde ao valor 

integral da indenização, consoante art. 792, do CC, perfazendo a quantia 

de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 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 Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais ao pagamento de: a) R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais) à José Carlos Rosa Matias; e b) R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais) à Idalete Azevedo Matias. Todos esses 

valores deverão ser acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) a 

partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir 

da data do sinistro em 03/03/2018 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85 § 2º e 8º, do CPC/2015. 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: 1047095-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU ANGELO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1047095-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEREU ANGELO DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Nereu Angelo do Nascimento 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 23/08/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da 

causa, inépcia da inicial 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 26393873), 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 23/08/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

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

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

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

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

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

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

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

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

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

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

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

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

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 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 ausência 

de documentos essenciais à regulação do sinistro Conforme se verifica na 

Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado’’, o que foi 

demonstrado com o Boletim de Ocorrência. Contudo, foi apresentada o 

CPF do requerente. Ademais, a indenização por veículo não identificado, 

será paga nos mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º 

da Lei 6194/74. Por tais motivos, afasto a preliminar ventilada. IV - 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 25156995) e o laudo pericial (ID 26393873). 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 
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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 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 

(23/08/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

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

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038034-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que na 

data de 20/05/2017, houve oscilação de energia elétrica na unidade 

consumidora do segurado descrito na inicial, danificando equipamentos 

elétricos em seu imóvel. Diante da ocorrência, a autora teve que arcar com 

o valor da indenização securitária no valor total de R$ 19.776,81 

(dezenove mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos). 

Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua 

condenação ao pagamento da importância R$ 19.776,81 (dezenove mil, 

setecentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), a título de 

danos materiais, além da verba de sucumbência e despesas processuais. 

A ré apresentou contestação no Id. 21961615, arguindo preliminar de falta 

de interesse de agir da autora ante a ausência de pedido administrativo; 

no mérito, inobservância pelo segurado do procedimento administrativo 

previsto na Resolução nº 414/2010-Aneel; inexistência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos; ocorrência de excludente 

de responsabilidade; inaplicabilidade do CDC; impossibilidade de inversão 

automática do ônus da prova; Ao final, pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais Impugnação à contestação, rechaçando os argumentos 

suscitados na contestação (Id. 22537697). A parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide, a parte requerida pugnou pela produção de 

prova pericial nos equipamentos. É o relatório. Fundamento e Decido. O 

feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. As 

preliminares se confundem com o mérito e com ele serão analisadas. 

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em 

face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a danificação de 

equipamentos eletroeletrônicos na empresa do segurado, ocasionando 

danos materiais de R$ 19.776,81 (dezenove mil, setecentos e setenta e 

seis reais e oitenta e um centavos). Sem maiores sobressaltos vejo que a 

pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os artigos 14 

e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Para imputar a responsabilidade pelos danos 

causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do 

prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso 

que a autora ressarciu o segurado no valor total de R$ 19.776,81 

(dezenove mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), 

sub-rogando-se nos direitos do usuário do serviço de energia elétrica. 

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, 

uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de 

energia elétrica, consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a 

inicial, emitidos por empresas especializadas. Sendo assim, não há 

dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a 

concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados. Consigno 

ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não 

apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autora (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a 

ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora 

demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA 

D E  D I R E I T O  P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)”. (g.n.) Ante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 19.776,81 (dezenove mil, setecentos e 

setenta e seis reais e oitenta e um centavos) ao mês e correção monetária 

pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme 

descrito na inicial. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044804-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANO DA CRUZ MAGALHAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Adriano da Cruz Magalhães contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros e Cia, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 19/08/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, 

impugnação da justiça gratuita e comprovante em nome de terceiro, que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais ante o pagamento administrativo da indenização. 

Realização de avaliação médica (ID 26389440), 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 19/08/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar ventilada. III – 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 o Autor apresentou 

declaração alegando não possuir recursos, o que basta para a 

concessão do benefício, com fulcro no art. 5º LXXIV da Constituição 

Federal. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. IV – 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 24678921, 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 24678918) e o laudo pericial (ID 26389440). 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 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 (19/08/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

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

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1046210-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILBERTO CAMPOS DE ARAUJO REU: SEGURADORA LÍDER Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Gilberto Campos de 

Araujo contra Seguradora Líder, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e 

nove mil novecentos e vinte reais). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 27/04/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminar de 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 26400122), 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 27/04/2019. Passo a análise da preliminar 

suscitada. I – Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia 

de Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos verifico que o 

autor juntou em ID 24936171 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) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 24936169) e o laudo pericial 

(ID 26400122). 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 10% (dez 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$ 1.350,00 (um mil trezentos 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$ 1.350,00 (um mil trezentos 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 (27/04/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), 

na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005626-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005626-76.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 Sala: Conciliação 

6 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: 1005841-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARILLA FERNANDES DE AMORIM (AUTOR(A))

L. O. A. 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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005841-52.2020.8.11.0041 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 
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9 Horário: 12:45 - 12:59, 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. 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: 1005868-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VITALINO 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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005868-35.2020.8.11.0041 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 

9 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. 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: 1005399-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO 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° 1005399-86.2020.8.11.0041 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: 12:45 - 12:59, 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. 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: 1005507-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEVIN STEIGER JERONIMO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005507-18.2020.8.11.0041 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: 13:15, 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 
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Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005250-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005250-90.2020.8.11.0041 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: 13:30, 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: 1005208-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE CAMPOS (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005208-41.2020.8.11.0041 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 

3 Horário: 12:30, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. 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: 1005539-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005539-23.2020.8.11.0041 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: 13:00 - 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 

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: 1036201-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SATO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

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

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 2.6.2020, às 9h, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 
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autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023842-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON ADRIEL SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (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 2.6.2020, às 9h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte 

requerente, postergo a apreciação para o momento posterior à 

apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos 

moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1026537-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HELBOR PRIVILEGE GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista o teor da certidão de Id. 24805973 relatando a 

ausência da citação da parte requerida, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 2 de junho de 2020, às 8h30min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação, na sala 3. Cite-se a parte requerida nos 

moldes já ordenados na decisão de Id. 21485901. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008573-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEO FLAVIO COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLACI BORTOLANZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO VITOR BORTOLANZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JCL ALUMINIO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT5332/B-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008573-40.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de dissolução parcial de sociedade, com pedido de apuração de 

haveres e indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de 

urgência proposta por Léo Flavio Costa contra a JCL Alumínio LTDA-ME, 

Claci Bortolanza e João Vitor Bortolanza, todos devidamente qualificados 

nos autos. Relata o autor que desde 13/01/2017 integra o quadro 

societário da empresa ré no montante de 20 % (vinte por cento) de suas 

cotas, e desde então exercia sobre a função de administrador, 

responsável pela movimentação financeira junto as instituições bancárias. 

Aduz que passados 06 (seis) meses, os demais sócios/réus o excluíram 

sumariamente da administração, sob o argumento de administração 

temerária e de práticas contrárias aos interesses da pessoa jurídica. 

Alega que em 03/09/2018 foi comunicado que não precisava comparecer 

na sede da empresa e que, em razão disso, para não ficar desguardado, 

realizou um aporte de produtos no valor de pouco mais de R$89.000,00, 

valor este inferior a sua cota parte na empresa. Informa que os demais 

sócios/réus vêm se desfazendo dos bens da sociedade sem o seu 

consentimento, o que é expressamente vedado pelo estatuto social, e que 

foi notificado de uma reunião que aconteceria no dia 12/03/2019 onde 

seria deliberado sobre a sua exclusão do quadro societário da empresa 

ré. A par disso, postula pela a concessão de antecipação de tutela para 

determinar a suspensão da reunião designada para o dia 12/03/2019, 

autorizar que continue na posse do produtos retirados a titulo de aporte, 

bem como seja determinado a penhora dos terrenos pertencentes a 

empresa a fim de garantir o eventual pagamento de haveres. A inicial foi 

instruída com diversos documentos, sendo determinada a sua emenda por 

meio da decisão de ID 18550297. O autor emendou a petição inicial como 

determinado, apresentado a petição de ID 18698418 e seguintes. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial e 

consequentemente concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. A 

tutela almejada pelo autor é regulada pelo art. 294 do CPC/15, que 

estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada pelo autor, de acordo com a 

nova sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória 

de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 
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concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) In casu, apesar do autor informar que houve a sua 

exclusão sumária da administração da empresa, os documentos 

colacionado informam que antes do mesmo ser afastado, houve diversas 

tratativas entre as partes para a solução das acusações. Ademais, a 

notificação acostada sob o ID 18352494 e que designou a reunião hora 

impugnada, informa os direitos do autor que serão devidamente 

resguardados, inclusive o direito ao contraditório, sendo que o pedido 

quanto ao cancelamento da reunião perdeu o seu objeto, pois esta foi 

supostamente realizada no dia 12/03/2019. Da mesma forma o pedido de 

penhora dos bens pertencentes a empresa não merece guarida, visto que 

o simples fato de identificar os imoveis com placa de "vende-se" não 

demonstra que a alienação será de forma imediata e antes que seja 

formado o contraditório. Saliento ainda que o perigo da demora não restou 

demonstrado, pois o autor foi afastado das atividades ainda em 

31/08/2018 e somente após quase 06 (seis) meses buscou o judiciário, o 

que comprova a ausência de urgência dos seus pedidos. Diante destas 

explanações, como não há nos autos demonstração de que a espera pelo 

contraditório poderá comprometer o resultado do processo ou a 

efetivação do direito do autor, não há como conceder a tutela de urgência. 

Nesse sentido o TJMT já decidiu: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – MEDIDA 

EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 

DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os motivos e pressupostos que 

dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade 

jurídica, o indeferimento é a medida que se impõe. Tratando-se de questão 

que enseja maior dilação probatória para esclarecer os argumentos 

trazidos pelas partes, impõe-se o indeferimento da tutela. (AI 

155062/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017) 

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Designo audiência de conciliação para o dia 

11/06/2019 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, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 21 de março de 2019 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008573-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEO FLAVIO COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLACI BORTOLANZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO VITOR BORTOLANZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JCL ALUMINIO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT5332/B-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008573-40.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 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: 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. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 28 de 

novembro de 2019. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013922-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERTH ANTONIO DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013922-58.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

27729755, foi interposto 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 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007067-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ODONI 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007067-29.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 
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POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão de ID. 19092045, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para se manifestar sobre a avaliação médica realizada pela 

Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento desta 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024872-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MALTA SANT ANA DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZZIELLE OLIVEIRA DE ASSIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024872-29.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 20213455, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

12 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001100-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE MARIA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001100-03.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão de ID. 19552317, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para se manifestar sobre a avaliação médica realizada pela 

Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento deste 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026080-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY BOAVENTURA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026080-14.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018391-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONILTON ANTONIO (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. 1018391-16.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos da decisão de ID. 19810844, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para se manifestar sobre a avaliação médica realizada pela 

Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento deste 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031124-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031124-14.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035579-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANA ALVES ATHAIDE OAB - MT11382-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035579-22.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008536-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANE PIM PALU (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)
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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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008536-47.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006995-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006995-76.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012128-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MOREIRA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740-O 

(ADVOGADO(A))

EVANIA TEOFILO DO REGO OAB - PE17012 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012128-02.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027360-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. F. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA OAB - MT23833/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. C. C. D. T. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027360-20.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017360-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENAURA MARIANO 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017360-92.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão de ID. 19855356, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para se manifestar sobre a avaliação médica realizada pela 

Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento deste 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. 

ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036874-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036874-94.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018781-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018781-83.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. ISABELA MATTOSO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 453204 Nr: 25158-05.2010.811.0041

 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: IVANETE DA SILVA PRADO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Núcleo Civel - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO RODRIGO DA SILVA, Cpf: 

78024951134, Rg: 068.9495.0, Filiação: Oirson da Silva e Adylza Souza da 

Silva, data de nascimento: 22/10/1974, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

casado(a), autônomo. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação da parte Requerida, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias ( art. 513, § 2º do CPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito. Valor atualizado: R$ 10,106,50 (dez mil, cento e seis 

e cinquenta centavos)

Resumo da Inicial: A autora é proprietária do imóvel situado à residente à 

Rua Tenente Lira nº 138, Bairro Dom Aquino, Cuiabá - MT. Tendo 

celebrado contrato de locação com o requerido, firmado na data de 

12/05/2009 vencido na data 11/05/2010, com aluguel mensal da ordem de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme se constata do incluso 

documento. Inobstante , constitua dever do locatário em pagar o aluguel e 

os acessórios da locação, dos cinco meses atrasado é de R$ 2.613,70 

mais 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, totalizando o valor 

de R$ 2.875,07 . Ao final pleiteou o pagamento dos (cinco) meses de 

aluguéis atrasados.

Despacho/Decisão: VistosTrata-se de cumprimento de sentença requerido 

por Ivanete da Silva Prado em face de Marcelo Rodrigo da Silva. Assim, 

promovam-se as devidas anotações na capa dos autos e no sistema 

Apolo.Intime-se o devedor, via EDITAL, para cumprimento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando o pagamento 

do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.Na 

hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.A intimação do devedor 

somente será realizada por edital, quando, citados na forma do art. 256 do 

CPC e tiverem sido revéis na fase de conhecimento.Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do CPC.Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).Por fim, se 

o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independente 

de penhora ou nova intimação, apresentem querendo, sua impugnação 

nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

Advertência: Na hipótese de o devedor ser representao()a pela 

Defensoria Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos 

autos, ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a 

intimação para cumprimento de sentença deverá ser realizada por carta 

com aviso de recebimento, no prazo de 15 ( quinze) dias.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371737 Nr: 8583-53.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMANO VELEDA, ESPÓLIO DE ILZA LEODUGÉRIA 

BARBALHO VELEDA, OSMANO VELEDA, JOEDELMA SILVA BARBALHO, 

JOEDELMA SILVA BARBALHO, ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ BARBALHO, 

MARIA AUXILIADORA BISPO DA SILVA, MARIA AUXILIADORA BISPO DA 

SILVA, ESPÓLIO DE MARIA BARBALHO BISPO, BENEDITA LUDGÉRIA 

BARBALHO, MARIA LUDGÉRIA BARBALHO, JOSENIR BARBALHO E 

SILVA, JOSENIR BARBALHO E SILVA, ESPÓLIO DE ZULEICA 

LEODUGÉRIA BARBALHO E SILVA, VALDEMIR RIBEIRO BARBALHO, 

VALDEMIR RIBEIRO BARBALHO, ESPÓLIO DE FLORENTINO LUIZ 

BARBALHO, AURELINA BARBALHO DE CRISTO RIBEIRO, AURELINA 

BARBALHO DE CRISTO RIBEIRO, ESPÓLIO DE BABITA LODUGÉRIA 

BARBALHO DE CRISTO, BENEDITO LUIS BARBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA, EDVAR 

PEREIRA LUIZ, DIRCEU NUNES, OSWALDO PEREIRA CARDOSO, NEWTON 

FERREIRA, BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE CASTRO 

OLIVEIRA - OAB:3221/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058923 Nr: 50459-75.2015.811.0041

 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: JOSÉ FERREIRA DE LIMA

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO J. N. MARCELO - 

OAB:14.599 - A

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

OAB:4.384-B, MURILLO ESPINDOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, 

SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180

 Certifico que o Recurso Adesivo de Apelação interposto pela parte 

requerente às fls. 328/362 é intempestivo. Em assim sendo, nos do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

requerida para apresentar suas contrarrazões ao Recurso Adesivo de 

Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771630 Nr: 24710-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SETA INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉRCIO FREIRE - OAB:2.255-A

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls.355/358, no prazo de 5 (cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365440 Nr: 3406-11.2009.811.0041

 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): IVANILDO SAMPAIO NUNES

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IVANILDO SAMPAIO NUNES, Cpf: 

45943591168, brasileiro(a), casado(a), empresário. 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: A requerente é credora do requerido da importância de 

R$ 10.467,00 (Dez Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais), 

representada por mensalidades escolares não pagas, estas, oriundas de 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais prestados pela 

Requerente. Em 25 de Julho de 2005, o Requerido deslocou-se até a 

empresa Requerente com o fito de providenciar o acerto das 

mensalidades, e, para tanto ofertou cheque de terceiros, sendo estes da 

empresa Neguinho Fibras Peças e Acessórios LTDA, sendo um no valor 

de R$ 2.300( Dois Mil e Trezentos Reais) e dez cheques no valor de R$ 

652,00 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais) cada, todos, devolvidos 

sem provisão de fundos. Mesmo ciente de ter usufruído dos serviços 

educacionais prestados pela Requerente e após inúmeras tentativas 

amigáveis para compor o litígio, estas, realizadas via cobrança telefônica, 

tornou-se impossível receber a quantia devida, motivo ao qual, a 

Requerente recorre às vestes do Poder Judiciário para ver-se ressarcido 

de tal prejuízo, tendo em vista ser injusta a situação em que se encontra.

Despacho/Decisão: Defiro o pedido de p. 152/153, ficando dispensada a 

publicação do edital em jornal de ampla circulação, como previsto no 

parágrafo único do art. 257 do CPC/15. Citado por edital, e certificado a 

não manifestação no prazo legal, desde já, em consonância com o art. 

72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio como curador especial a 

Defensora Pública que atua perante esta Vara.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, João Victor Almeida 

Batista, digitei.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912163 Nr: 38283-98.2014.811.0041

 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: DOMANI LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS CARLOS VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JESUS CARLOS VENÂNCIO, Cpf: 

06868378866, Rg: 18456249-1, Filiação: Anita dos Santos Venâncio e 

Antonio Venâncio, brasileiro(a), divorciado(a), empresário. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a citação do requerido, para ciência dos autos, nos 

termos do artigo 256 e seguintes do Código de Processo Civil.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma Ação de Cobrança, movida por Domani 

Locadora Ltda, em desfavor de Jesus Carlos Venâncio. Autora é credora 

da parte adversa da quantia líquida e certa de R$ 8354,00. Apesar dos 

Vários esforços - telefonemas, postagem de cobrança etc, para o 

recebimento do crédito, não houve sucesso em receber a importância 

devida. Diante do inadimplemto da obrigação de pagar, necessária a 

intervenção do Poder Judiciário para fazer valer o direito da Autora.

Despacho/Decisão: VISTOS ETCDefiro a citação por edital, com o prazo de 

trinta (30) dias.Às providências.Int.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861660 Nr: 3048-70.2014.811.0041

 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: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA MULTIMARCAS REPARAÇÕES 

AUTOMOTIVAS LTDA. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CUIABANA MULTIMARCAS 

REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. EPP, CNPJ: 08573896000100. 

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 0 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: A Requerente atua no ramo de comercialização de 

veículos novos, semi-novos, peças e acessórios, bem como na realização 

de serviços de funilaria e pintura conforme consta em seu Contrato 

Social.A Requerida atua no ramo de oficina e mecânica e é cliente da 

Requerente desde 2008. Contudo, conforme demonstrado, a Requerida 

Adquiriu os produtos constantes das Notas Fiscais anexas, e permanece 

até a presente data inadimplente.Assim, temos que o total da dívida líquida, 

certa, exigível e atualizada, na data da propositura da presente ação, 

conforme planilha de cálculos, é da importância de R$ 57.610,21 

(cinquenta sete mil seiscentos dez reais e vinte um centavos), 

devidamente comprovada pelas Notas Fiscais acostadas na presente 

vestibular. Requer a citação da Ré, por Edital, para no prazo de 15 

(quinze) dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte 

autora consistente no pagamento do débito no valor de R$ 57.610,21 

(cinquenta sete mil, seiscentos dez reais e vinte e um centavos ). No 

mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor embargos, que se 

processarão nos mesmos autos, independentemente de penhora, e 

suspenderão a eficácia do mandado monitório.

Despacho/Decisão: Vistos e etc.Diante das varias tentativas infrutíferas 

de citação do réu, bem como as diversas buscas de endereços já 

realizadas, DEFIRO citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos 

do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

réu.Citado, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, 

desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.O art. 257, inciso II do CPC/15 estabelece como requisito da citação 

por edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Como ainda não há regulamentação, o edital deverá 

ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensada as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/15.Intime-se o autor para que 
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forneça o resumo da inicial em 05 (cinco) dias no endereço eletrônico da 

5ª Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição 

do edital de citação.Advirto que o descumprimento da determinação acima, 

no prazo estabelecido, poderá levar a extinção do feito por ausência de 

pressupostos processuais, conforme já decidido pelo TJMT:APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação de uma das 

partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização 

processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 

485, inciso IV, do CPC. O processo não pode ficar paralisado à espera do 

autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da 

economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga 

por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao 

Poder Judiciário. (Ap 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 

05/09/2018)Cumpra-se expedindo o necessário.

Observações: Citado, por edital, e certificado a não manifestação no 

prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72º , § 2º , do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante está Vara.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121839 Nr: 19588-28.2016.811.0041

 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: DULCIDIO ALUISIO REGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ALVES DE LIMA, RICARDO PADILHA 

DE BORDON NEVES, PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: camila claudino de sousa 

oliveira - OAB:23969/O, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - 

OAB:2.030/MT, MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - OAB:23.044/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6.249-MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CESAR ALVES DE LIMA, Cpf: 

88489639191, Rg: 414.765.582, brasileiro(a), solteiro(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a citação por edital do requerido, para ciência dos 

autos, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil.

Resumo da Inicial: O autor efetuou a venda de um terreno recebido em 

uma transação comercial do Sr. Cesar Alves de Lima, que havia adquirido 

do Sr. Ricardo Padilha de Bordon e na sequencia vendeu este imóvel para 

o Sr. José Carias da Silva. No entanto Ricardo Padilha de Bordon e sua 

mulher ingressaram com Ação de Nulidade da venda que haviam efetuado 

contra Cesar Alves de Lima, utilizando de astúcia e sagacidade. E nessa 

pretensão, não chamaram o autor para compor a lide (ação cautelar ou 

anulatória). Daí, surgiu uma sentença proferida ao arrepio da lei e das 

provas, em processo do qual o autor não foi citado e nem fora parte: 

autos n°: 15372008- cód.- 217305; e 15362008- cód. 211382 cujo 

apensamento está sendo requerido para fazer parte destes autos e servir 

de prova para constatar os fatos que autorizam nulidade pleiteada. Neles 

se verifica com facilidade que o autor sofreu os drásticos efeitos do 

julgado pela perda da posse do bem que transmitiu a José Carias da Silva. 

Por essa razão se tornou terceiro atingido pela coisa julgada e parte 

legitima para propor a querela nullitates uma vez que estão preenchidos 

todos os pressupostos da demanda.

Despacho/Decisão: Vistos e etc.Diante das varias tentativas infrutíferas 

de citação do réu Cesar Alves Lima, bem como as diversas buscas de 

endereços já realizadas, DEFIRO citação deste por edital. Cite-se por 

edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 

(trinta) dias, o réu.Citado, por edital, e certificado a não manifestação no 

prazo legal, desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante esta Vara.O art. 257, inciso II do CPC/15 estabelece como 

requisito da citação por edital, a publicação na rede mundial de 

computadores, no sítio do respectivo tribunal e plataforma de editais do 

CNJ, que deve ser certificado nos autos.Como ainda não há 

regulamentação, o edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando 

dispensadas as demais formalidades do inciso II do art. 257 do 

CPC/15.Intime-se o autor para que forneça o resumo da inicial em 05 

(cinco) dias no endereço eletrônico da 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição do edital de 

citação.Advirto que o descumprimento da determinação acima, no prazo 

estabelecido, poderá levar a extinção do feito por ausência de 

pressupostos processuais, conforme já decidido pelo TJMT:APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação de uma das 

partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização 

processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 

485, inciso IV, do CPC. O processo não pode ficar paralisado à espera do 

autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da 

economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga 

por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao 

Poder Judiciário. (Ap 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 

05/09/2018)Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 06 de novembro 

de 2019.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

Advertência: Citado, por edital, e certificando a não manifestação no prazo 

legal, desde já, em consonância com o art. 72 º , §2º, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o Defensor Público que atua 

perante a esta Vara.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS AURELIO 

FERNANDES FILHO, digitei.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020

Rubia Graciela de Morais Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019559 Nr: 31632-16.2015.811.0041

 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: FABIANA DE MIRANDA SILVA, THEO MOUSSALEM 

BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA AIRLINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CHRISTINA SCHRAPP 

- OAB:139.242, RICARDO BERNARDI - OAB:119.576

 Nos termos da legislação vigente, intimo as partes para que se manifeste 

acerca do retorno dos autos da 2ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1089796 Nr: 6092-29.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIM DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 
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DOS SANTOS - OAB:123907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417/A

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

ANGELIM DE CARVALHO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS.

A decisão de p. 106 saneou o feito e deferiu a produção de prova pericial 

requerida pelas partes, tendo arbitrado os honorários do perito em R$ 

1.000,00 (um mil reais).

Referida decisão foi revogada diante da necessidade de a perícia médica 

judicial ser realizada na Comarca de Juína.

A decisão de p. 131 revogou a decisão saneadora de p. 106, determinou a 

devolução dos valores depositados pela ré a título de honorários periciais 

e a expedição de Carta Precatória para a produção da prova pericial.

Contudo, a escrivã certificou à p. 144 que a seguradora ré não informou 

seus dados bancários para expedição do alvará, bem como que, intimada 

para efetuar o depósito dos honorários periciais nos autos da Carta 

Precatória, a ré deixou de recolher o valor arbitrado em R$ 900,00 

(novecentos reais). Dessa forma , revogo parcialmente a decisão de p. 

131, no tocante a devolução integral dos honorários periciais depositados 

pela seguradora ré e determino a devolução de somente R$ 100,00 (cem 

reais) em favor da seguradora, devendo o remanescente permanecer 

vinculado aos autos para posterior expedição de alvará em favor do perito 

nomeado pelo Juízo deprecado.

Oficie-se ao Juízo deprecado informando que o valor dos honorários 

periciais (R$ 900,00) encontra-se vinculado a estes autos, devendo o 

"expert", findados os trabalhos, informar a este Juízo os dados bancários 

para fins de liberação da referida quantia.

Intime-se a seguradora ré para informar seus dados bancários para 

expedição do alvará no montante de R$ 100,00 (cem reais).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808521 Nr: 14985-14.2013.811.0041

 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: KSKER, ROSECLER EING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483/MT, MARCELO 

BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A

 Nos termos da legislação vigente, intimo as partes para que se 

manifestem sobre o retorno dos autos da 2ª instância, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722578 Nr: 18121-87.2011.811.0041

 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: DEISE KELEN KUNTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ENDOSCOPIA DE CUIABÁ LTDA, 

JOSÉ CARLOS COMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto pela parte requerente às 

fls. 439/453 é tempestivo. Em assim sendo, nos do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono este feito e encaminho intimação à parte requerida 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):

 Cod. Proc.: 392444 Nr: 27777-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E 

METALURGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 156.817, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - 

OAB:146.977 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls. 525/527, no prazo de 5 (cinco) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 810722 Nr: 17219-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSOLO LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, Dr. Jackson Nicola Maiolino - OAB/MT 17.147 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de p. 124, somente para determinar a 

citação da ré no endereço informado pelo exequente.

 No que tange ao pedido de penhora, considerando que inexiste nos autos 

a informação de que a executada tenha sido citada, não há como deferir 

tal pleito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 831014 Nr: 36704-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12.972-A

 Considerando que já foram inseridas restrições nos veículos indicados à 

p. 98/99, intime-se a exequente para requerer o que de direito.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 806464 Nr: 12943-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFFEE MAIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/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 no endereço encontrado, nos termos da decisão de 

p. 184.

Ciência ao exequente.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 857676 Nr: 59905-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO REYES TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro os pedidos de p.116/120, segue o resultado da busca realizada 

junto ao RENAJUD onde não foi encontrado nenhum bem em nome do 

executado.

Segue resultado da pesquisa realizada junto ao INFOJUD.

Após a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o art. 477 da 

CNGC.

Considerando que, citada, a parte executada não efetuou o pagamento da 

obrigação, 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.

Ocorrendo uma das hipóteses no § 4º do art. 782 do CPC, deverá ser 

cancelada a restrição.

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 137251 Nr: 21658-72.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA NASCIMENTO LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11.665/MT

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de p.61, segue o resultado da busca em nome da 

executada.

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”.

Após a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se 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.: 77898 Nr: 7777-62.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA PRUDÊNCIO DE ARRUDA ATHAÍDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVAM VAZ CURVO, ANTÔNIO JOSÉ 

SOUZA

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

OAB:15408-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075/MT, WILMARA APARECIDA SANTOS DIAS - OAB:4.710/MT

 Vistos e etc.

Defiro o pedido retro, segue o resultado da busca realizada junto ao 

RENAJUD e INFOJUD onde não foi encontrado nenhum bem livre e 

desembaraçado em nome da executada.

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”.

Após a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o art. 477 da 

CNGC.

Cumpra-se com expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 346094 Nr: 16285-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENA PNEUS COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROMUALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD.

Seguem em anexo resultados da pesquisa realizado junto ao banco de 

dados do sistema RENAJUD onde não foi encontrado nenhum bem em 

nome da executada.

Considerando que, citada, a parte executada não efetuou o pagamento da 

obrigação, 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.

Ocorrendo uma das hipóteses no § 4º do art. 782 do CPC, deverá ser 

cancelada a restrição.

Após, INTIME-SE parte exequente, para em 15 (quinze) dias, tome ciência 

das pesquisas aqui realizada, devendo 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.: 709262 Nr: 2133-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 79 de 267



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO COSTA VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro o pedido retro, segue o resultado da busca realizada junto ao 

RENAJUD e INFOJUD onde não foi encontrado nenhum bem em nome da 

executada.

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”.

Após a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o art. 477 da 

CNGC.

Cumpra-se com expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 783932 Nr: 37702-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCA DISTRIBUIDORA DE GUARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, RENATA SUSETE CAUDURO 

NAPURI - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD.

Seguem em anexo resultados da pesquisa realizado junto ao banco de 

dados do sistema RENAJUD onde não foi encontrado nenhum bem livre e 

desembaraçado em nome da executada.

Após, INTIME-SE parte exequente, para em 15 (quinze) dias, tome ciência 

das pesquisas aqui realizada, devendo 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.: 348941 Nr: 19326-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA SOTIRE EPAMINONDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALVES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/O MT, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - 

OAB:9128/MT, GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS - OAB:520/MT, 

LENARA RODRIGUES NOGUEIRA - OAB:27480/O, RENATE CAROLINE 

SANTOS OLIVEIRA SCARDINNI BARRROS - OAB:27460/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de p.78, eis que a medida já foi tomada, conforme se 

vê à p. 52/53.

 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.: 399914 Nr: 32684-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE GRÃOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIAVES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632, MATEUS XAVIER LIMA NETO - OAB:13649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD.

Seguem em anexo resultados da pesquisa realizado junto ao banco de 

dados do sistema RENAJUD onde não consta nenhum bem em nome da 

executada.

Quanto aos demais pedidos formulados à p.89/93, o procedimento de 

desconsideração da personalidade jurídica requerido pelo exequente deve 

atender o art.795, §4º do CPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, deverá o peticionante distribuí-lo nos termos do Título III, Capítulo IV, 

do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 261498 Nr: 21531-32.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA, MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

INTERMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203 OAB MT, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10.928

 Vistos e etc.

Defiro o pedido retro, segue o resultado da busca realizada junto ao 

RENAJUD e INFOJUD onde não foi encontrado nenhum bem em nome da 

executada.

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”.

Após a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o art. 477 da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 80 de 267



CNGC.

Cumpra-se com expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1126538 Nr: 21513-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - ME, 

EDSON OLIVEIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Correa Sobrinho - 

OAB:22.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro, segue o resultado da busca realizada junto ao 

RENAJUD e INFOJUD onde não foi encontrado nenhum bem em nome da 

executada.

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”.

Após a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o art. 477 da 

CNGC.

Cumpra-se com expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 757370 Nr: 9543-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV GAZETA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 114/115, segue o resultado da busca realizada junto 

ao RENAJUD e INFOJUD onde não foi encontrado nenhum bem em nome 

da executada.

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”.

Após a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se 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.: 795416 Nr: 1749-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO EGUNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS VEICULOS LTDA- ME, ANTONIO 

CESAR ALVES DUARTE, FRANCISCO TOMAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO T. 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:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:

 Defiro o pedido de busca de bens.

 Segue a restrição dos veículos em nome da executada junto ao 

RENAJUD.

Intime-se a executada conforme previsto no art. 841 do CPC/15:

“Art. 841.Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525 CPC/15, 

certifique-se.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 283842 Nr: 7396-78.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTONIO RODRIGUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de busca de bens.

 Segue a restrição do veículo em nome da executada junto ao RENAJUD.

Intime-se o executado conforme previsto no art. 841 do CPC/15:

“Art. 841.Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525 CPC/15, 

certifique-se.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801537 Nr: 7970-91.2013.811.0041

 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: AMADO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO RUWER - 

OAB:11311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT

 Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de fls. 218, eis que 

indevida pois há juntado aos autos, em fls. 201 a 214, Recurso de 

Apelação por parte da requerida. Após o julgamento dos Embargos de 

Declaração constante em fls. 217, a medida que se impõe é a intimação da 

parte autora para contrarrazoar o recurso, no prazo de 15 dias contados 

a partir da publicação desta intimação e o encaminhamento ao Tribunal de 

Justiça após decorrido o prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1149641 Nr: 31561-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: SÓ PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇAO LTDA, DELIRIO SBEGHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEK CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:18.240/MT, RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - OAB:MT/ 

18.227

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de busca junto ao sistema RENAJUD.

Seguem em anexo resultados da pesquisa realizado junto ao banco de 

dados do sistema RENAJUD onde não consta nenhum bem livre e 

desembaraçado em nome da executada.

Posto isto, INTIME-SE parte exequente, para em 15 (quinze) dias, tome 

ciência das pesquisas aqui realizada, devendo 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.: 322980 Nr: 24141-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS 

DE CANA DE AÇUCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro os pedidos de p. 207/208, 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.

Considerando que, citada, a parte executada não efetuou o pagamento da 

obrigação, determino a expedição da competente certidão para protesto, 

nos termos do artigo 517 do CPC/2015.

 Sendo informado nos autos, a qualquer tempo, a satisfação da obrigação 

que ensejou o protesto, deverá a Secretaria cumprir o que determina o § 

4º do artigo 517 do CPC.

 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):

 Cod. Proc.: 82338 Nr: 1731-67.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN MARQUES VINHAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base no despacho de fls. 173, intimo a parte autora para que no 

prazo de 15 dias requeira o que entender de direito, sob pena de extinção 

e arquivamento dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445852 Nr: 20363-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILDES CORREA DA SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO CESAR 

FADUL, para devolução dos autos nº 20363-53.2010.811.0041, Protocolo 

445852, 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 753771 Nr: 5713-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE TERMINAIS 

RODOVIÁRIOS LTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de busca de bens.

 Segue a restrição do veículo em nome da executada junto ao RENAJUD.

Intime-se a executada conforme previsto no art. 841 do CPC/15:

“Art. 841.Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525 CPC/15, 

certifique-se.

No mesmo prazo, deverá a executada regularizar sua representação 

processual, apresentando Estatuto Social.

 Após, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1048048-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS OAB - MT25092/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CIRILO JARDIM DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1048048-03.2019.811.0041 DECISÃO Trata-se de 

cumprimento de sentença requerido por SP Comércio de Máquinas para 

Terraplanagem Ltda. em face de José Cirilo Jardim Queiroz. Segundo se 

infere dos documentos apresentados, as partes formalizaram acordo 
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perante o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – CEJUSC, homologado 

por sentença em 19 de setembro de 2019. No acordo, ficou 

convencionada a entrega do equipamento objeto de locação entre as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa. Diante da afirmação 

de não cumprimento do acordo, intime-se o executado para promover a 

entrega da ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, modelo 210x2, 

marca Link-Belt, motor “isuzu”, diesel 4 cilindros, potência 157 HP, largura 

das sapatas 700mm, caçamba 1,1m³, braço 2,94m, chassi nº 

LBX210B5NGHEX1237, no prazo de 15 (quinze) dias. Se o executado não 

efetuar tempestivamente a entrega do bem, incorrerá em multa pecuniária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, nos 

termos do acordo entabulado. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1055577-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COCA COLA INDUSTRIAS LTDA (REQUERIDO)

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1055577-73.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

considerando que o autor, intimado, não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo ao autor o parcelamento 

das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, 

poderá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas 

iniciais, em 03 parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o e-mail a Central 

de Arrecadação para averbação da presente decisão e liberação das 

guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo o 

autor adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou 

informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056296-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1056296-55.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 
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Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

considerando que o autor, intimado, não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo ao autor o parcelamento 

das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, 

poderá o(à) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e 

taxas iniciais, em 03 parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o e-mail a 

Central de Arrecadação para averbação da presente decisão e liberação 

das guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo o 

autor adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou 

informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008205-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT10589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO JOSE DOS SANTOS (REU)

MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008205-31.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Considerando que a presente ação foi ajuizada 

em fevereiro de 2019 e até a presente data não houve a citação dos réus, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Consigno que a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em 

qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, quer 

em havendo pedido das partes. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, CITEM-SE OS RÉUS, nos endereços 

encontrados (anexo), para oferecimento de defesa, no prazo de quinze 

dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1051762-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAY BARROS KAZY SOM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1051762-68.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos morais, movida por NICOLAY BARROS 

KAZY SOM em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS. O feito teve regular 

tramitação. As partes se compuseram e apresentaram os termos do 

acordo para homologação (ID 28299932). 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. 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013397-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE PESQUISA DO PANTANAL - CPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA COSTA OAB - MT0008864A (ADVOGADO(A))

JONAS TAVARES TRANNIN OAB - MT0018802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013397-47.2016.8.11.0041 SENTENÇA Centro de 

Pesquisa do Pantanal (CPP) ajuizou ação de responsabilidade civil para 

indenização em danos morais em desfavor de Banco do Brasil S.A. Narra 

a inicial que a parte autora possui conta corrente/poupança junto ao banco 

réu para o recebimento de convênios e parcerias, bem como para 

cumprimento de obrigações e custeio de atividades de campo realizadas 

por pesquisadores, eis que se trata de entidade sem fins lucrativos, cujo 

objetivo é a produção de conhecimentos e a formação de recursos 

humanos para subsidiar políticas públicas voltadas ao uso sustentável de 
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áreas úmidas com enfoque no Pantanal. Informa que para cada projeto 

(INCT Áreas Úmidas – INAU; PETRA – Plataforma Experimental para 

Gerência dos Territórios Rurais da Amazônia Legal; Ciência e Sociedade 

no Pantanal: Integrando Conhecimento para a Sustentabilidade 

Socioambiental; CONBRAU – Congresso Brasileiro de Áreas Úmidas; 

Institucional; Aliança EcoAgua) há uma conta corrente/poupança 

específica junto ao réu. Contudo, de forma unilateral e sem prévia 

comunicação, o réu promoveu a migração de agência bancária de todas 

as contas relativas aos convênios. Relata que, diante da alteração 

unilateral, o saldo das contas foi zerado, ficando mais de 15 dias impedida 

de realizar movimentações, sendo necessário realizar a repactuação de 

todos os cadastros para atualizar os dados bancários perante os 

convênios nacionais e internacionais. Além disso, ficou impossibilitada de 

receber recursos financeiros provenientes dos convênios, bem como de 

realizar pagamentos aos pesquisadores, professores e fornecedores de 

matérias-primas. Aduz que as modificações efetuadas pelo réu causaram 

prejuízos ao Projeto PETRA – FFEM, eis que devido às alterações de 

dados bancários, houve um atraso de mais de cinco meses para o 

repasse de montante de 151.868,58 ?€ pelo Fundo Francês. Afirma que 

em 18/09/2015 teve recusada uma ordem de pagamento, no valor de R$ 

280,00, gerada através do Sistema SICONV, em razão de não haver saldo 

na conta, no entanto, referida conta deveria ter a quantia de R$ 

456.856,05, sendo que a recusa se deu por conta da migração realizada 

unilateralmente pelo réu, sendo que somente diante desse fato foi possível 

à gestora da parte autora tomar conhecimento das alterações realizadas 

pela instituição ré. Diante disso, requer a condenação do réu ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais). A inicial foi recebida (id. 4993002). 

Citado, o réu apresentou contestação (id. 8197541), pugnando pelo 

indeferimento da inicial, ao argumento da inexistência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Meritoriamente, requer a 

improcedência dos pedidos. Defende que migrou a agência bancária da 

autora, em razão da criação de agências com especialidade em 

atendimento à pessoa jurídica. Afirma que a ordem de pagamento pelo 

Sistema SINCOV não foi paga em razão da migração das agências, sendo 

que os clientes foram previamente avisados sobre a troca. Impugnação à 

contestação (id. 8299229). Instados a manifestar, as partes requereram o 

julgamento antecipado do feito (id. 20558490 e id. 20586907). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Por oportunidade da 

contestação, o réu pugnou pelo indeferimento da inicial com a extinção 

sem resolução de mérito, ao argumento de que o feito não veio instruído 

com os documentos necessários à propositura da ação. Contudo, em que 

pese o alegado, verifico que inexiste irregularidades na inicial, sendo que 

os documentos apresentados são suficientes para a apreciação do 

pedido, motivo pelo qual rejeito a arguição do réu. Superadas a questão 

prejudicial e, não havendo necessidade de produção de provas além das 

documentais já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da 

lide conforme me permitem os artigos 355, inciso I e 12, § 2º, inciso VII 

(Meta 02/CNJ), do Código de Processo Civil. Infere-se dos autos que, em 

decorrência de migração de agências realizada pelo réu e cancelamento 

das contas de titularidade da autora, esta sofreu diversos prejuízos como: 

atrasos em repasses financeiros e recusa em ordem de pagamento por 

indisponibilidade de saldo. Citado, o réu defende que comunicou 

antecipadamente a autora a respeito das migrações, inexistindo falha na 

prestação de serviço. É incontroversa a existência de migrações de 

agência relativa às contas corrente/poupança que a autora mantém junto 

ao réu, bem como do encerramento das referidas contas. Relativo aos 

fatos narrados nos autos, o posicionamento jurisprudencial é no sentido 

de que deve haver prévia comunicação ao consumidor quanto ao 

encerramento de conta bancária. Vejamos: “AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE 

ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 2025 

DO BACEN – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O encerramento unilateral de conta corrente por iniciativa 

da instituição financeira, sem configuração de alguma das hipóteses da 

Resolução n. 2025 do Bacen, não é permitido. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Quando os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade são bem observados pelo Juízo “a quo”, 

ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência, não há que se falar 

em majoração. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 

26/11/2018) (Negritei)” “ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL 

(198) Nº 0003307-42.2015.8.11.0005 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - AFASTADA - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA 

CORRENTE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ENVIADA - DANO MORAL - NÃO 

CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Não é caso de cerceamento de 

defesa se o feito se encontra maduro para julgamento e não há 

controvérsias que dependam da produção de provas para serem 

sanadas. Não configura dano moral o encerramento unilateral de conta 

corrente pela instituição bancária, caso haja prévia notificação do 

consumidor. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) 

(Negritei) APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA 

BANCÁRIA – CONDUTA ABUSIVA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO 

– MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – VALOR 

QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – 1ª APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. O encerramento 

unilateral e injustificado da conta corrente, em um contrato mantido há 

longo tempo, configura abuso de direito e configura dano de ordem moral, 

passível de indenização. O quantum indenizatório fixado não atende aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual merece 

ser reduzido. (Ap 34784/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 

25/09/2017) (Negritei)” “DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS PONTOS ESPECÍFICOS 

DA SENTENÇA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE PELO 

FATO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. CRIAÇÃO 

DE UMA SEGUNDA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA 

AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DESORGANIZAÇÃO DAS 

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. ABALO DE CRÉDITO. CONFIGURAÇÃO 

DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

(DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES). AUSÊNCIA DE PROVAS. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO ENCERRAMENTO DA CONTA 

CORRENTE. 1. A parte Autora apresentou os fundamentos de fato e de 

direito suficientes para justificar e demonstrar os pontos do decisum que 

gerou a sua inconformidade. Por outro lado, o STJ tem entendimento de 

que a reprodução, na Apelação, dos argumentos contidos na petição 

inicial ou na contestação não impede, por si só, o conhecimento do 

recurso, bastando para que o apelo seja admitido ser possível se extrair 

da fundamentação recursal a irresignação da parte com a Sentença 

prolatada, como decidido no AgRg no AREsp 207.336/SP. 2. A presente 

demanda está enquadrada como um caso de responsabilidade civil pelo 

fato do serviço (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor), 

respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos na prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Nessa hipótese, 

o ônus da prova repousa no prestador de serviço, uma vez que, se o 

consumidor provou a existência de uma relação jurídica travada com o 

prestador de serviços bancários, exibindo, dentre outros documentos, os 

extratos de conta corrente, constitui-se encargo processual da parte Ré 

comprovar que o defeito do serviço inexiste, consoante a regra 

estabelecida no art. 14, § 3º, inciso I, do CDC. 3. Houve falha na prestação 

do serviço, pois a instituição bancária encerrou as atividades da agência, 

transferiu a conta corrente da cliente para outra agência, renumerou a 

antiga conta corrente e, por fim, criou uma nova conta corrente sem 

informar adequadamente a empresa sobre o redirecionamento das suas 

transações financeiras, de modo que a conta mais antiga ficou com saldo 

positivo e a outra entrou em débito. Antes da transferência das agências, 

a empresa contratou um empréstimo com recursos do BNDS, operação 

esta que resultava em descontos automáticos na sua conta corrente. 

Entretanto, quando a instituição bancária promoveu a alteração das 
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movimentações financeiras, sem informar adequadamente a empresa, os 

descontos foram modificados da primeira para a segunda conta corrente, 

de forma que não havia saldo suficiente nesta última para quitar as 

parcelas do empréstimo. Com isso, o banco promoveu a inscrição da 

empresa em órgãos de proteção ao crédito, exigindo-lhe o pagamento da 

quantia de R$ 6.617,69 (seis mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta 

e nove centavos), mesmo havendo saldo positivo na primeira conta. Por 

isso, houve inequívoco abalo de crédito da empresa, uma vez que, 

impedida de adquirir novas mercadorias perante os seus fornecedores, foi 

prejudicada a continuidade das suas atividades comerciais. 4. A parte 

Autora conseguiu demonstrar o abalo de crédito (cobrança indevida de 

dívida quitada), sendo reconhecida a existência de danos morais 

indenizáveis. Mas, os referidos elementos de convencimento são 

insuficientes para comprovar os lucros cessantes, haja vista que, mesmo 

sendo impedida de adquirir as mercadorias para revenda, não existem nos 

autos prova de que a empresa conseguiria, de fato, comercializar todos 

os referidos produtos, e tampouco obtendo a apontada margem de lucro 

de 120% (cento e vinte por cento). Assim, o cancelamento do pedido de 

fornecimento de mercadorias não basta para caracterizar os alegados 

lucros cessantes. 5. Acerca dos danos emergentes, a empresa 

descuidou de fazer prova do prejuízo concreto, consubstanciada na 

contratação de advogados particulares, mediante o pagamento de 

honorários pactuados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ocorre que a 

parte Autora não juntou aos autos o referido contrato de prestação de 

serviços advocatícios, além do que o pedido de gratuidade judiciária foi 

concedido neste grau de jurisdição, sob o fundamento de impossibilidade 

de pagar os honorários advocatícios. 6. Estando consignando no termo de 

encerramento da conta corrente a inexistência de débitos, é impossível 

obrigar a consumidora a permanecer indefinidamente vinculado a referida 

conta, cuja abertura não foi autorizada por ela. Não subsiste direito de 

cobrança, sendo reconhecido pelo próprio banco a inexistência de 

débitos. 7. Apelação da parte Autora parcialmente provida; Apelação da 

parte Ré desprovida. (TJ-AC - APL: 07069611620178010001 AC 

0706961-16.2017.8.01.0001, Relator: Luís Camolez, Data de Julgamento: 

10/10/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2019) 

(Negritei)” A ré afirma que deu prévio conhecimento à autora a respeito 

das alterações relativas às contas bancárias, contudo, não apresenta 

qualquer documento capaz de comprovar sua alegação. Ora, à instituição 

financeira ré cabia a prévia notificação do encerramento da conta 

corrente mantida com a autora, bem como sobre a nova conta, conforme 

previsão da Resolução 2.747/2000 do Banco Central: “Art. 12. Cabe à 

instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições 

exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por 

iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta 

as seguintes disposições mínimas: I - comunicação prévia, por escrito, da 

intenção de rescindir o contrato; (...)” (Negritei) Embora a autora se trate 

de pessoa jurídica, pode a mesma sofrer abalo moral. É certo que referido 

abalo não é causado por dor, angústia, humilhação ou sofrimento, como 

acontece com as pessoas físicas. No entanto, o abalo moral de que a 

pessoa jurídica é vítima atinge sua reputação e tradição. A Súmula 227 do 

Superior Tribunal de Justiça diz “A pessoa jurídica pode sofrer dano 

moral”. Em atenção à esse entendimento, decidiu o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso recentemente: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – DANO À 

IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA NO MERCADO – INDENIZAÇÃO DEVE 

REPARAR A DOR MORAL E APRESENTAR FORÇA PEDAGÓGICA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA (STJ, SÚMULA Nº 362) – JUROS DE MORA (STJ, 

SÚMULA Nº 362) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica é 

passível de sofrer danos morais (STJ, Súmula n° 227), contudo, exige-se 

a prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra 

objetiva, por exemplo, prova de que o nome e/ou a reputação da empresa 

foram prejudicados, ou ainda, que sofreu restrição de crédito, etc. 2. A 

indenização por dano moral deve ser imposta através de quota financeira 

compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força 

pedagógica e do atributo da efetividade. 3. A correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (STJ, 

Súmula nº 362). 4. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, 

em caso de responsabilidade extracontratual (STJ, Súmula nº 54).5. O 

arbitramento da verba honorária deve observar o princípio da 

proporcionalidade, e seguir o critério da apreciação eqüitativa (CPC, art. 

20, §4º), pois, embora o sistema deplore o excesso injustificável, não 

autoriza a fixação de valores ínfimos e irrisórios. (Ap 149525/2014, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015)” (Negritei) In casu, a desídia do 

réu embora não tenha gerado um abalo de crédito, causou lesão à imagem 

da autora perante às empresas parceiras, conforme relatado na inicial e 

confirmado pelos documentos que a acompanham, inclusive, tendo sido 

recusada ordem de pagamento por insuficiência de saldo, conforme se 

infere do documento de id. 1665148. Assim, resta patente a obrigação do 

réu em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos causados 

ultrapassam o limite do mero aborrecimento. O quantum indenizatório deve 

atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado 

segundo os critérios da efetiva reparação, observando-se a teoria do 

desestímulo e capacidade econômica das empresas litigantes, bem como 

evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses 

parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido desta ação de responsabilidade 

civil para indenização em danos morais proposta por CENTRO DE 

PESQUISA DO PANTANAL (CPP) contra BANCO DO BRASIL S.A e, diante 

da atitude ilícita, CONDENO o réu ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmulas 43-STJ). 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. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de fevereiro 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005599-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DA COSTA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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 a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 86 de 267



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: 1005645-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REILA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

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 a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005583-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA DE ARAUJO MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORIA MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(LITISCONSORTES)

JOAO ROBERTO BRUCEZE (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, a requerente, que é 

empresária, apenas requereu o deferimento do benefício, mas não juntou 

qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência financeira. 

Assim, determino seja intimada a requerente para demonstrar o 

preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento do 

benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005591-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALYTICS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM HIGIENE OCUPACIONAL 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MELO RIBEIRO OAB - MG140065 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSTRAMED GESTAO AMBIENTAL, SEGURANCA E SAUDE DO 

TRABALHO EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005745-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

AIRTON THIAGO CHERPINSKY OAB - PR53439 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SOUZA SALOMAO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005837-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH APARECIDA OJEDA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LAURA BOAVENTURA SOARES OAB - MT27897/O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (REU)

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, a requerente, apenas 

requereu o deferimento do benefício, mas não juntou qualquer documento 

que demonstre a alegada hipossuficiência financeira. Assim, determino 

seja intimada a requerente para demonstrar o preenchimento dos 

pressupostos necessários ao deferimento do benefício ou, então, recolher 

as despesas de ingresso da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052847-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DO 
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HOSPITAL DE CANCER LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD OAB - MT21581/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS OAB - MT12585-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cumpra-se como requerido pela parte autora, oficiando-se à 

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá para que informe nos autos a 

data e a hora disponível em sua agenda para realização da vistoria 

necessária para o Programa Qualicito, cabendo à secretaria, tão logo 

informada a data pelo ente público municipal, cientificar as partes. 

Intime-se a parte ré para que cumpra a decisão judicial, mantida pela 

instância superior, abstendo-se de impedir o acesso do Dr. Artur Aburad 

de Carvalhosa ao laboratório da parte autora. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005722-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEILIANE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, 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 a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

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: 1044007-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AMOROSO GAUNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA HELENA SILVA DOS SANTOS (REU)

MAYARA CRISTINA SILVA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

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

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 2.6.2020, às 10h, na Sala 2, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes 

de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005588-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR LAURENTINO NEIA (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):

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 a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

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: 1005628-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENILSON DA SILVA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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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 a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006656-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

SUZI LUIZA DA GUIA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005879-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

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 a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não disponibilização de pauta no 

sistema Solução de Conflitos, na forma recomendada no Ofício Circular n. 

5 2 / 2 0 1 9  –  C E J U S C  ( e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

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: 1037721-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES SAO GEORGES II (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cite-se a parte ré nono endereço declinado, qual seja, avenida 

Miguel Sutil, n. 1.120, sala 1208, 12º andar, edifício Office & Flat, bairro 

Jardim Cuiabá, em Cuiabá-MT, CEP 78.0300-010 (Id 25963242). Tendo a 

parte autora concordado com a proposta de honorários periciais 

apresentada no Id 24649643, de R$ 15.980,00 (quinze mil e novecentos e 

oitenta reais), homologo-a, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

determinando seja intimada a parte autora para depositar 50% (cinquenta 

por cento) do valor no prazo de 5 (cinco) dias e, o restante, na entrega do 

laudo, nos moldes requeridos. Depositados os valores e depois de 

transferidos para a conta bancária do Sr. Perito, intime-se este para 

indicar data, local e horário para o início dos trabalhos periciais, 

observando-se, no mais, todo o ordenado no despacho inaugural. 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005817-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS NASCIMENTO CORREA OAB - 049.165.951-22 

(REPRESENTANTE)

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (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 2.6.2020, às 9h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte 

requerente, postergo a apreciação para o momento posterior à 

apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos 
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moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052142-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO VISINTIN JUNIOR 88935175153 - ME (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para recolher o valor 

da diligência do oficial de justiça, no site do TJ da Comarca de Jauru onde 

será cumprido o mandado, conforme Portaria CGJ nº 142 de 08/11/2019. 

Os mandados serão expedidos e enviados diretamente para a Central de 

Mandados da Comarca onde é o endereço da parte requerida para o 

devido cumprimento nos moldes da determinação da Corregedoria Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032537-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO SALES DE SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO SUBTIL DE ALBUQUERQUE LEAO (REU)

SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E VARZEA GRANDE MT 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3618-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com 

a advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005136-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLECIO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010730-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLY ALINNE DE ALMEIDA SANTOS (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))

 

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

em vista o trânsito em julgado, IMPULSIONO o presente feito, intimando as 

partes, via DJE, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027846-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RAMOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre a petição de ID 29056879 e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, 

Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005169-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 12 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: 1003669-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOHIEDDIM AHMAD ALLOUCHE (REU)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, via DJE para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, enviar o resumo da inicial(resumo e não a inicial que 

está nos autos) via e-mail cba.6civel@tjmt.jus.br a fim de proceder a 

confecção do Edital de Citação/Intimação. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006429-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SANTANA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para se 

manifestar sobre a petição de ID 28966976 e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, 

Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004118-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre a petição de ID 28781499 e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, 

Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014196-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023494-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENICIA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010732-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DA SILVA COSTA (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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019650-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE DE OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para que 

requeiram o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

12 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022248-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE SOUZA MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013031-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAUMIRE BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (cinco) dias. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034690-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022564-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015355-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MENDES SOARES (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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005952-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODNAN FERNANDO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033182-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE ALVES SOBRINHO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035998-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIO PEREIRA TERRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1166416 Nr: 38564-83.2016.811.0041

 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: SÂMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A ., MULTICOBRA COBRANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14.367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6.171/MS

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167988 Nr: 39276-73.2016.811.0041

 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: FRANCYWENDER VICTOR DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

RICARDO TOMAZINI MARQUES LINALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A, DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA - OAB:18787-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1144910 Nr: 29578-43.2016.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A, MURILLO SPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 (...) Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação 

Regressiva de Ressarcimento de Danos, a fim de condenar a parte ré a 

pagar à parte autora, a título de reparação por danos materiais, o valor de 

R$ 6.317,10 (seis mil, trezentos e dezessete reais e dez centavos), 

acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE e de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do desembolso, 

com fulcro no art. 398 do Código Civil e nas Súmulas 43 e 54 do Superior 

Tribunal de Justiça; bem como a pagar as despesas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, em nome do trabalho realizado e do tempo exigido, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 866263 Nr: 6589-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLUAR RESTAURANTE SEL SERVICELTDA, BRUNO 

DA CUNHA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIANIFICATO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA, DIEGO BARBOZA DE OLIVEIRA, SOLUAR RESTAURANTE 

SEL SERVICELTDA, BRUNO DA CUNHA PEREIRA, QUEIROZ FOMENTO 

MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - 

OAB:15.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, MARIANA DA CUNHA PEREIRA - OAB:OAB/MT 16.214, 

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900362 Nr: 30116-92.2014.811.0041

 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: LUIZ DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACESSORIOS TREVAO LTDA ME, MICHAEL 

RUIZ QUARA, RAPHAEL RUIZ QUARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16.542-O/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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392459 Nr: 27779-09.2009.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATOS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREDES NAVES DE ALMEIDA ATAÍDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDA TEREZINHA PINHEIRO - 

OAB:11480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RODRIGUES MIGUEL 

- OAB:31282/GO, CLÁUDIA DE LIMA E SÉLLOS - OAB:22764/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte embargada para, querendo, executar a 

verba de sucumbência dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741648 Nr: 38484-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA 

CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:8340-B

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744240 Nr: 41269-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA GOUVEIA JORGE, NAZIH HANNA 

JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:OAB/MT 15.283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15.283-O, HELIO TEIXEIRA LACERDA - OAB:15.283/MT, LEIDINEIA 

KATIA BOSI - OAB:14981/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756105 Nr: 8186-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J I ENGEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLEX-MT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDÃO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787681 Nr: 41603-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA EPP, LUZIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11.866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300630 Nr: 13561-44.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS NUNES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÊS MARIA DA COSTA MARQUES, ESCOLA 

DE 1 º GRAU TIA INÊS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELISE ESPOSITO VAZ 

CURVO - OAB:6037, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - OAB:6037/MT

 Certifico que, compulsando os autos, verifica-se que o imóvel indicado 

pelo autor para constrição não constitui propriedade da requerida Inês 

Maria da Costa Marques, conforme se constata nas informações contidas 

nas fls. 214/v. Por essa razão, impulsiono os autos com o fim de intimar a 

parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1442522 Nr: 18437-22.2019.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAERCIO DE JORGI, JORGE 

HOTELARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 93 de 267



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

 Indefiro, assim, o pedido de tutela provisória de urgência e determino a 

citação dos requeridos para comparecerem à audiência de conciliação, 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, que designo para o dia 

1º.6.2020 (segunda-feira), às 11h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação – Sala 3 e, no prazo legal, querendo, apresentar contestação.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ante a declaração de 

hipossuficiência e os documentos juntados.

Intime-se.

Cumpra-se. Em seguida, à conclusão para andamento nos processos em 

apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 974162 Nr: 11294-21.2015.811.0041

 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: HECOSERVICE ENGENHARIA SANEAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483/O, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6.745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - 

OAB:9300/MT, RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, YONY 

SOLEY MOLIN - OAB:9242/MT

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

impulsiono os autos para intimação da parte autora para querendo, 

manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo legal de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1176679 Nr: 42720-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE SILVA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA RODRIGUES DE FREITAS 

LTDA, SERGIO REZENDE IMOVEIS MEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139140 Nr: 27066-87.2016.811.0041

 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: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISCOVER TURISMO LTDA ME, LAISE 

AUXILIADORA DOS SANTOS, PRISCILA DO CANTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MARIN - OAB:OAB/SP 

141662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRE HENRIQUE 

COSTA SAMPAIO, para devolução dos autos nº 27066-87.2016.811.0041, 

Protocolo 1139140, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030136 Nr: 36835-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILENE TICIANEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA CUIABA III 

SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANY SILVA OLIVEIRA - 

OAB:16.299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO JOAO 

ZANATA, para devolução dos autos nº 36835-56.2015.811.0041, 

Protocolo 1030136, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858382 Nr: 337-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARSO LUIZ BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAUSBURG DISTRIBUIDORA DE FRUTAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR MANOEL - 

OAB:17.799, JOAO MANOEL JUNIOR - OAB:3284-B/MT

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

OAB:MT 3473-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - 

OAB:10407/MT, EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - OAB:30968

 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 

devolução da carta precatória, bem como da manifestação do executado 

de fls. 143-149, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290879 Nr: 10843-74.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAN ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA

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

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, PAULA TEIXEIRA DA 

SILVA - OAB:15232

 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364424 Nr: 2459-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAP - FUNDAÇAO DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERCIO DIAS PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ALBANESE DINIZ DE 

ARAUJO - OAB:20.334/DF, VANESSA MEIRELES RODRIGUES - 

OAB:19.541/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373313 Nr: 9774-36.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI MARTINS DA COSTA, L. J. M. S, SIRLEI MARTINS 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ANTONIO RUZIN, LUCIANO PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARAIZA DA SILVA PAIXAO - 
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OAB:11.501MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLAÚCIA DE 

OLIVEIRA DEFENSORA PUBLICA - OAB:, JOSE RAVANELLO - 

OAB:3.291/MT, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B, Rosecler 

Szadkoski - OAB:7325/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do interesse em apresentar o cumprimento da 

sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005760-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIENE ETHEL FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, A ação proposta é de busca e apreensão com base no Decreto-lei 

911/69, ou seja, em alienação fiduciária, operação tipicamente bancária, 

tanto que a parte autora é uma instituição financeira, de modo que deve ter 

seu trâmite processual perante uma das Varas Especializadas em Direito 

Bancário, nos termos do art. 1º do Provimento n. 004/2008/CM. Ante o 

exposto, determino a imediata redistribuição.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005798-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DA SILVA DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, A ação proposta é de busca e apreensão com base no Decreto-lei 

911/69, ou seja, em alienação fiduciária, operação tipicamente bancária, 

tanto que a parte autora é uma instituição financeira, de modo que deve ter 

seu trâmite processual perante uma das Varas Especializadas em Direito 

Bancário, nos termos do art. 1º do Provimento n. 004/2008/CM. Ante o 

exposto, determino a imediata redistribuição.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004306-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DO BONDESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE SOUZA OAB - MT25548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e 

Antecipação de Tutela” proposta ANA DO BOMDESPACHO DA SILVA, 

qualificada nos autos, em face de ÁGUAS CUIABÁ S/A, Concessionária 

dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

de Cuiabá, igualmente qualificada, por meio da qual alega a autora ser 

proprietária do imóvel onde se encontra instalada a Unidade Consumidora 

n. 53133 e Hidrômetro Y18S715334 e que sempre pagou em dia pelos 

serviços de fornecimento de água, conforme atestam os inclusos 

documentos, não estando, assim, inadimplente com qualquer obrigação. 

Esclarece que no dia 24.1.2020, servidores da parte ré estiveram em sua 

residência para averiguar uma denúncia de que moradores estariam 

usando um hidrômetro da calçada e consumindo água de forma irregular. 

Para tanto, quebraram a calçada e isolaram o cano do cavalete. Conduto, 

afirma que isolaram também, indevidamente, o cano que leva água para a 

sua residência, salientando que, mesmo sendo avisados desse fato por 

vizinhos que se encontravam no local, os prepostos da ré não 

regularizaram a situação. Afirma que entrou em contato com a empresa ré 

para que restabelecesse o fornecimento de água, porém não obteve êxito, 

fazendo com que registrasse um boletim de ocorrência policial, mas nada 

foi resolvido, salientando que sempre é informada pela empresa ré que, de 

acordo com o sistema, não há anotação de corte e/ou suspensão do 

fornecimento do produto. Requer, assim, a título de tutela provisória de 

urgência, seja determinado o imediato restabelecimento dos serviços de 

água. Foram anexados documentos. É o relatório. Decido. Para a 

concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo 

Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar 

ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da presença da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo. Os documentos trazidos com a inicial demonstram que a parte 

autora encontra-se em dia com o pagamento das faturas a partir do ano 

de 2016 até 2018 e dezembro de 2019 e as fotografias evidenciam o 

isolamento do cavalete existente na frente da casa da parte autora, o que 

leva a presunção de que também foi isolado o cano que leva água para a 

sua residência, conforme relatado no boletim de ocorrência policial. Daí a 

probabilidade do direito. Da mesma forma resta evidenciado o perigo de 

dano, uma vez que os serviços de fornecimento de água foram 

suspensos, ao que parece, numa análise preliminar, indevidamente, 

trazendo à consumidora prejuízos de difícil reparação, dada a 

essencialidade e indispensabilidade dos serviços. Também não há perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a questão seja revertida 

ao final, pois nenhum óbice terá a ré quanto ao recebimento de eventuais 

valores devidos pela consumidora. Em face do exposto, defiro o pedido de 

tutela provisória de urgência, determinando à ré que restabeleça 

imediatamente os serviços de fornecimento de água na residência da 

parte autora, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta 

decisão. 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 2.6.2020, às 10h30min, na Sala 2, que será realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes requeridos. Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004426-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAZOM NERES DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de 

Danos” proposta por PLAENGE EMPREENDIMENTOIS LTDA, pessoa jurídica 
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de direito privado, qualificada nos autos, em face de JAZOM NERES DE 

SOUZA, pessoa física, também qualificada, por meio da qual alega a 

autora que firmou com a parte ré em 25.4.2013 uma promessa de compra 

e venda de unidade imobiliária em construção, tendo por objeto o 

apartamento n. 901 e respectiva vaga de garagem, localizado no edifício 

Supéria, em Cuiabá-MT. Esclarece que o preço do imóvel foi totalmente 

adimplido pela parte ré e, por conta disso, foi emitido na posse do bem, 

conforme atesta o incluso Termo de Recebimento Definitivo do Imóvel. 

Salienta que a cláusula 7.1.7 do referido contrato prevê que a escritura 

definitiva para a transferência do imóvel seria providenciada pela parte ré 

após a quitação da obrigação e entrega das chaves no prazo 

improrrogável de 360 (trezentos e sessenta dias), estabelecendo-se 

também ser do adquirente a obrigação de arcar com o imposto de 

transmissão (ITBI) e demais despesas para lavratura da escritura pública 

e respectivo registro na matrícula do imóvel (cláusula 7.2.8). Afirma que, 

após diversos contatos e tentativas, em 7 de dezembro de 2017, em 30 de 

julho de 2018 e 16 de maio de 2019, a parte ré recebeu diversas 

notificações extrajudiciais com o envio da autorização para escrituração 

do imóvel, mas até a presente data nenhuma providência foi tomada pelo 

proprietário do bem, ou seja, não transferiu o imóvel, tampouco pagou o 

ITBI. Diz que, por ainda constar o seu nome na certidão da matrícula do 

imóvel, como proprietária, tem recebido diversas cobranças, tendo 

inclusive sido protestada por inadimplemento de valores relativos ao IPTU, 

o que tem lhe acarretado enormes prejuízos. Requer, a título de tutela 

provisória de urgência, seja determinado à parte ré que efetive o 

pagamento dos débitos relativos ao IPTU lançados sobre o imóvel objeto 

deste processo, proceda a inclusão do seu nome como proprietário do 

bem nos cadastros da Prefeitura Municipal de Cuiabá para futuros 

lançamentos da obrigação tributária, promova os atos necessários para 

baixa do protesto em nome da parte autora, custeando todas as despesas 

perante o Cartório de Protesto e, por fim, que providencie a imediata 

escrituração e transferência do imóvel para o seu nome. Foram anexados 

documentos. É o relatório. Decido. Para a concessão da medida prevista 

no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória 

de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a 

análise de verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Infere-se dos 

documentos anexados aos autos que, de fato, as partes firmaram um 

contrato de promessa de compra e venda de um imóvel em construção, 

tendo por objeto o apartamento n. 901, com garagens 102/102-A, no qual 

restou estabelecido que após o adimplemento do preço e de entregas das 

chaves, caberia ao adquirente, ora réu, a transferência da propriedade 

para o seu nome no prazo de 360 dias, bem como o pagamento dos 

impostos correspondentes que incidissem sobre o bem. A parte autora se 

desincumbiu do ônus de demonstrar que notificou extrajudicialmente a 

parte ré para que transferisse o bem e pagasse os impostos, mas não o 

fez, ensejando o protesto do nome da empresa vendedora por conta de 

débitos relacionados a IPTU, residindo, em todo o exposto, a probabilidade 

do direito. O perigo de dano também é evidente, diante da comprovação do 

protesto do nome da parte autora, trazendo-lhe prejuízos de toda ordem 

decorrentes do próprio ato de protesto. Também não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois nada impede que a parte ré 

seja reparada por eventuais prejuízos decorrentes desta ação, caso os 

fatos sejam revertidos ao final da demanda. Em face do exposto, defiro o 

pedido de tutela provisória de urgência, para o fim de determinar à parte ré 

que efetive o pagamento dos débitos relativos ao IPTU lançados sobre o 

imóvel objeto deste processo; proceda a inclusão do seu nome como 

proprietário do bem nos cadastros da Prefeitura Municipal de Cuiabá para 

futuros lançamentos da obrigação tributária; promova os atos necessários 

para baixa do protesto em nome da parte autora, custeando todas as 

despesas correspondentes perante o Cartório de Protesto e, por fim, que 

providencie a escrituração e transferência do imóvel para o seu nome, 

tudo no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, 

sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a 30 (trinta) dias. Cumprida a liminar cite-se e intime-se a parte 

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

audiência de conciliação designada para o dia 2.6.2020, às 12h30min, na 

Sala 2, que será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060512-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. ANDRADE SOUZA & CIA LTDA EPP - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Obrigação de Fazer e Indenizatória com Pedido Liminar” ajuizada por J C 

ANDRADE SOUZA & CIA LTDA EPP, pessoa jurídica de direito privado, 

qualificada nos autos, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, por meio da qual alega a parte autora ser titular da 

unidade consumidora n. 6/239698-4 e, que, em meados de setembro de 

2019, com a troca do medidor da unidade pela concessionária de energia 

elétrica passou a ser faturado consumo superior de sua média mensal. 

Esclarece que reclamou perante a parte ré em outubro de 2019 (Protocolo 

n. 60219114), a qual reconheceu o excesso no consumo de energia 

elétrica e retificou a fatura do mês de setembro de 2019, o mesmo 

ocorrendo com a fatura do mês seguinte, qual seja, de outubro de 2019, 

uma vez que continuou o equívoco, consoante atestam os inclusos 

documentos. Diz que, mais uma vez, realizou reclamação sobre o vício na 

prestação do serviço, protocolizada sob o n. 56601758, e a parte ré 

novamente regularizou o impasse, assumindo o erro na prestação dos 

serviços, conforme atesta o anexo documento. Afirma que a 

concessionária de energia continuará faturando equivocadamente o 

consumo de energia elétrica, uma vez que a diferença entre o antigo e o 

novo medidor continua a mesma, o que lhe trará prejuízo e aborrecimento. 

Requer, assim, a título de tutela provisória de urgência, que a parte ré 

suspenda, imediatamente, as cobranças indevidas e exorbitantes, bem 

como se abstendo de suspender os serviços de fornecimento de energia 

elétrica e/ou de negativar seu nome perante os órgãos de proteção de 

crédito. Foram anexados documentos. É o relatório. Decido. Para a 

concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo 

Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar 

ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da presença da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo. Os documentos anexados nos autos comprovam que por pelo 

menos em duas oportunidades, atendendo à reclamação formulada pela 

parte autora, a concessionária de energia elétrica retificou as faturas, 

sobretudo a referente ao mês de outubro de 2019, refaturada de R$ 

17.092,43 (dezessete mil e noventa e dois reais e quarenta e três 

centavos) para R$ 11.129,59 (onze mil, cento e vinte e nove reais e 

cinquenta e nove centavos), conforme atestam os documentos a partir do 

Id 27554379, por conta de incorreção devido à movimentação do medidor. 

Isso demonstra que se a situação não for regularizada definitivamente 

pela concessionária de energia elétrica, continuarão sendo emitidas 

faturas com consumo além da média normal, cumprindo salientar que as 
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faturas anteriores dos meses de abril, maio, julho e agosto do ano de 

2019, registraram, respectivamente, uma média aproximada de 11 mil 

reais, residindo, nisso, a probabilidade do direito. O perigo de dano também 

restou demonstrado na grande possibilidade de suspensão dos serviços 

de energia elétrica, caso não sejam pagas as faturas na forma como 

emitidas, bem como negativação do nome da empresa autora em órgãos 

de proteção de crédito, cumprindo salientar que não há risco de 

irreversibilidade dos efeitos desta decisão, pois nada impede que a 

concessionária de serviço público receba os valores devidos, caso os 

fatos sejam revertidos ao final da demanda. Logo, as faturas deverão ser 

emitidas com base no consumo e valor da fatura do mês de outubro, de R$ 

11.129,59 (onze mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e nove 

centavos), que praticamente retrata a média de consumo dos meses 

anteriores, até o julgamento do mérito desta decisão. Diante do exposto, 

defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, para o fim de 

determinar à requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A que suspenda a cobrança de valores acima do consumo registrado 

em outubro/2019, de R$ 11.129,59 (onze mil, cento e vinte e nove reais e 

cinquenta centavos), readequando a essa quantia as futuras faturas, bem 

como se abstenha de negativar o nome da consumidora em órgãos de 

proteção de crédito e/ou suspender os serviços de fornecimento de 

energia elétrica, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada a 30 dias, a contar da intimação desta decisão. 

Cumprida a liminar, cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 2.6.2020, às 13h, na Sala 2, que será realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se, com urgência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011229-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN THOR SILVA PINTO (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):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... CRISTIAN THOR SILVA PINTO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 29.8.2018 sofreu um 

acidente de trânsito, colidindo sua motocicleta com um veículo, 

ocasionando-lhe lesões permanentes e de natureza grave em membro 

superior, conforme inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007. Pugna pela aplicação da teoria da dinamização do ônus da 

prova, nos termos do § 1º do art. 373, do Código de Processo Civil Requer 

o processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, a 

requerida sustenta, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo para inclusão da empresa Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A, de adequação do valor da causa ao proveito 

econômico perseguido e, por fim, falta de interesse processual decorrente 

do não exaurimento da via administrativa, deixando de anexar a 

documentação exigida. Quanto ao mérito, que os documentos trazidos 

com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de causalidade entre 

o acidente e as noticiadas lesões, enfatizando a ausência do boletim de 

ocorrência policial, bem como afirmando 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. Mostra-se 

contrário à inversão do ônus da prova, enfatizando não se aplicar neste 

caso as normas consumeristas. 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 ombro esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento). Em 

impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou os termos da 

exordial e requereu a condenação da parte ré como litigante de má-fé. 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 requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar – 

adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido – 

saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte para precisar o grau de 

invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, mostra-se 
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despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não realizada 

perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Respeitante à terceira e última 

preliminar – ausência de interesse de agir por falta de requerimento 

administrativo –, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 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 STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 
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art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se encontram 

em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, existindo 

óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte demandante, 

o que importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que 

atende aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, 

pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência técnica do requerente, 

mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à 

antecipação das despesas referentes à perícia médica requerida pela 

parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao argumento da requerida de 

imprescindibilidade do boletim de ocorrência policial, cumpre salientar que, 

para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a 

apresentação do referido documento quando presentes outros elementos 

nos autos que demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as 

lesões experimentadas pela vítima, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que o autor se submeteu a atendimentos médicos 

exatamente no dia do sinistro, constatando-se as lesões sofridas, 

impondo-se, assim, o afastamento de tal tese argumentativa. Quando à 

sustenta imprescindibilidade do laudo pericial emitido pelo Instituto Médico 

Legal – IML, cumpre anotar que tal argumento não prospera porque o 

referido laudo só é necessário para o pagamento do sinistro na via 

administrativa, mas jamais para o ajuizamento de ação judicial, assim se 

conferindo do aresto a seguir transcrito: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A 

TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO 

CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - 

INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do 

acidente, bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a 

juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova 

pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso 

do processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação 

do documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Vê-se, desse julgado, que, tendo 

sido realizada perícia judicial, mostra-se desnecessária a juntada de laudo 

médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, não se sustentando, por 

este fundamento, os argumentos da ré. Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em laudos e prontuários médicos, ao contrário do 

afirmado pela ré, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte autora, o que foi constatado por perícia judicial, 

diagnosticando a existência de lesões em ombro esquerdo, quantificadas 

em 750% (setenta e cinco por cento). Nesse contexto, estando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte autora decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar corresponde a 25% (vinte e cinco por 

cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, 

por isso, quantificadas em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se 

justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos). Respeitante ao pleito de condenação da parte ré 

como litigante de má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar que inexistiu 

processo administrativo, mesmo diante da robusta prova carreada aos 

autos do exaurimento da via administrativa, cumpre anotar que, realmente, 

a inicial veio instruída com documento que demonstra a protocolização de 

requerimento administrativo endereçado ao Presidente da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Contudo, a seguradora, em 

sua peça de defesa, apesar de reconhecer a protocolização do 

requerimento administrativo, diz que tal pedido não consta no site da 

empresa por não ter cumprido as exigências da seguradora para a juntada 

dos documentos necessários. Vê-se, do exposto, que a empresa 

requerida não negou a protocolização do pedido administrativo, apenas 

esclareceu que tal pedido não chegou a ser processado por ausência dos 

documentos necessários exigidos para a regulação administrativa do 

sinistro, não caracterizando, assim, nenhuma das hipóteses elencadas no 

art. 80 do Código de Processo Civil, até porque a configuração da litigância 

de má-fé, na situação descrita no art. 80, II, do CPC, requer a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada, uma vez que 

a empresa requerida reconheceu a existência do pedido administrativo e 

afirmou que o pleito só não se consolidou por conta da ausência de 

documentos essenciais. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por 

Cistian Thor Silva Pinto na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia d Seguros Gerais, para condená-la 

ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), que corresponde ao percentual de 

18,75% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 

Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Condeno-a também ao pagamento das custas processuais. No que 

diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 
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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: 1005808-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... ANANIAS ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque sofreu um acidente automobilístico no dia 3.12.2017 

que lhe ocasionou lesões permanentes, conforme inclusos documentos 

médicos, fazendo, assim, jus à indenização integral prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o 

processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, argui, 

em preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para inclusão 

da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem 

como falta de interesse processual decorrente do não exaurimento da via 

administrativa. Quanto ao mérito, diz que os documentos trazidos com a 

inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de causalidade entre o 

acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência 

policial é inservível como meio de prova porque elaborado unilateralmente 

por declarações prestadas por terceiros, e que o laudo médico para aferir 

o grau da lesão deverá ser emitido pelo Instituto Médico Legal – IML. 

Afirma não se aplicar aqui as normas consumeristas e que cabe a parte 

autora o ônus da prova Argumenta que, caso seja procedente o pedido, a 

indenização deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão 

da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ. Em impugnação à peça de 

defesa, a parte autora ratificou os termos da exordial. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa e as partes saíram intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual que atestou a incapacidade parcial incompleta da parte autora, 

diagnosticada com lesão em membro inferior direito e em punho direito, 

quantificadas, respectivamente, 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, analisar as preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, 

quanto à primeira – alteração do polo passivo para inclusão Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, que tal pretensão não 

merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, 

pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda e última preliminar – 

ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo –, 

saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos 

Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 
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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). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter protocolizado o requerimento administrativo, que 

só não foi decidido por conta de suposta audiência de documentos 

necessários, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, que se 

falar em falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. 

Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

parte ré de que o boletim de ocorrência policial lavrado unilateralmente por 

informações de terceiros e os laudos médicos não emitidos pelo IML são 

inservíveis como meio de prova cumpre salientar que o boletim de 

ocorrência não é imprescindível e a exigência de emissão de laudo médico 

pelo IML só é exigível para o caso de pagamento administrativo da 

indenização, mas jamais para o ajuizamento da ação, assim se conferindo 

dos seguintes arestos: “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 
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reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO 

DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA 

INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). No caso em estudo, apesar de 

não ser condição para o ajuizamento da ação a juntada de boletim de 

ocorrência policial, tal documento foi anexado nos autos e, além do mais, 

outros documentos também foram anexados demonstrando que a parte 

autora se submeteu a atendimento médico exatamente no dia do sinistro 

anunciado no boletim de ocorrência, constatando-se as lesões sofridas. 

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 3.12.2017, 

cumprindo ressaltar que a perícia judicial realizada constatou a existência 

de lesões em membro inferior direito, quantificadas em 50% e lesões em 

punho direito, também quantificadas em 50% (Id 15042586 – p. 73). Nesse 

contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros inferiores, corresponde a 70% (setenta por 

cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, 

por isso, quantificadas em 50% (cinquenta por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 70% de 50% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). 

Quanto às lesões no punho direito, de acordo com a referida lei, a perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar, correspondente a 25%. Logo, sendo as lesões parciais e 

quantificadas em 50%, mostra-se necessária a fixação de 50% de 25%, 

que corresponde ao valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), totalizando, assim, RS 6.412,50 (seis mil, 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ananias Alves dos 

Santos na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor total de 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta 

centavos), que corresponde, respectivamente, aos percentuais de 35% e 

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 também a parte ré ao pagamento das custas processuais, 

bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, esclarecendo não se aplicar aqui as normas do parágrafo único 

do art. 86 do CPC, tendo em vista o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os 

devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008261-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETE DE NOVAIS (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))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... MARIA BERNARDETE DE NOVAIS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque sofreu um acidente automobilístico no dia 19.1.2017 

que lhe ocasionou lesões permanentes, conforme inclusos documentos 

médicos, fazendo, assim, jus à indenização integral prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o 

processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, argui, 

em preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para inclusão 

da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem 

como falta de interesse processual decorrente do não exaurimento da via 

administrativa. Quanto ao mérito, diz que os documentos trazidos com a 

inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de causalidade entre o 

acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência 

policial é inservível como meio de prova porque elaborado unilateralmente 

por declarações prestadas por terceiros, e que o laudo médico para aferir 

o grau da lesão deverá ser emitido pelo Instituto Médico Legal – IML. 

Afirma não se aplicar aqui as normas consumeristas e que cabe a parte 

autora o ônus da prova Argumenta que, caso seja procedente o pedido, a 

indenização deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão 

da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ. 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 pé direito, 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, analisar as preliminares arguidas 

na peça de defesa. Assinale-se, quanto à primeira – alteração do polo 

passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 

beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 
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IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda e 

última preliminar – ausência de interesse de agir por falta de requerimento 

administrativo –, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, 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). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

protocolizado o requerimento administrativo, que só não foi decidido por 

conta de suposta ausência de documentos necessários, foi contestada a 

ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de interesse de 

agir. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 
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DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

parte ré de que o boletim de ocorrência policial lavrado unilateralmente por 

informações de terceiros e os laudos médicos não emitidos pelo IML são 

inservíveis como meio de prova cumpre salientar que o boletim de 

ocorrência não é imprescindível e a exigência de emissão de laudo médico 

pelo IML só é exigível para o caso de pagamento administrativo da 

indenização, mas jamais para o ajuizamento da ação, assim se conferindo 

dos seguintes arestos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO 

DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA 

INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). No caso em estudo, apesar de 

não ser condição para o ajuizamento da ação a juntada de boletim de 

ocorrência policial, tal documento foi anexado nos autos e, além do mais, 

outros documentos também foram anexados demonstrando que a parte 

autora se submeteu a atendimento médico exatamente no dia do sinistro 

anunciado no boletim de ocorrência, constatando-se as lesões sofridas. 

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 19.1.2017, 

cumprindo ressaltar que a perícia judicial realizada constatou a existência 

de lesões no pé direito, quantificadas em 75 (setenta e cinco por cento – 

Id 15069021). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se 

passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos pés, corresponde a 50% (cinquenta por 

cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, 

por isso, quantificadas em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se 

justa e adequada a fixação de 75% de 50% do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados por Maria Bernarde de Novais na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condená-la ao pagamento do valor total de 5.062,50 (cinco mil 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que corresponde ao 

percentual de 37,5% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno também a parte ré ao pagamento das 

custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço, esclarecendo não se aplicar aqui as normas do parágrafo 

único do art. 86 do CPC, tendo em vista o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, 

para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P.I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007929-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE MORAES (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))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... VANDERLEI DE MORAES, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque sofreu um acidente automobilístico no dia 14.3.2018 

que lhe ocasionou lesões permanentes, conforme inclusos documentos 

médicos, fazendo, assim, jus à indenização integral prevista na Lei n. 

6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o 

processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, argui, 

em preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para inclusão 

da empresa Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, bem 

como falta de interesse processual decorrente do não exaurimento da via 

administrativa. Quanto ao mérito, diz que os documentos trazidos com a 

inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de causalidade entre o 
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acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência 

policial é inservível como meio de prova porque elaborado unilateralmente 

por declarações prestadas por terceiros, e que o laudo médico para aferir 

o grau da lesão deverá ser emitido pelo Instituto Médico Legal – IML. 

Afirma não se aplicar aqui as normas consumeristas e que cabe a parte 

autora o ônus da prova Argumenta que, caso seja procedente o pedido, a 

indenização deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão 

da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ. Em impugnação à peça de 

defesa, a parte autora ratificou os termos da exordial. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa e as partes saíram intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual que atestou a incapacidade parcial incompleta da parte autora, 

diagnosticada com lesão em membro superior direito, quantificadas em 

25% (setenta e cinco por cento). É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, analisar as 

preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto à primeira – 

alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece acolhimento porque 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor 

lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda e 

última preliminar – ausência de interesse de agir por falta de requerimento 

administrativo –, saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, 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). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

protocolizado o requerimento administrativo, que só não foi decidido por 

conta de suposta ausência de documentos necessários, foi contestada a 

ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de interesse de 

agir. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 
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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 parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

parte ré de que o boletim de ocorrência policial lavrado unilateralmente por 

informações de terceiros e os laudos médicos não emitidos pelo IML são 

inservíveis como meio de prova cumpre salientar que o boletim de 

ocorrência não é imprescindível e a exigência de emissão de laudo médico 

pelo IML só é exigível para o caso de pagamento administrativo da 

indenização, mas jamais para o ajuizamento da ação, assim se conferindo 

dos seguintes arestos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO 

DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA 

INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). No caso em estudo, apesar de 

não ser condição para o ajuizamento da ação a juntada de boletim de 

ocorrência policial, tal documento foi anexado nos autos e, além do mais, 

outros documentos também foram anexados demonstrando que a parte 

autora se submeteu a atendimento médico exatamente no dia do sinistro 

anunciado no boletim de ocorrência, constatando-se as lesões sofridas. 

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 14.3.2018, 

cumprindo ressaltar que a perícia judicial realizada constatou a existência 

de lesões em membro superior direito, quantificadas em 25% (vinte e cinco 

por cento – Id 15069517). Nesse contexto, estando comprovada, extreme 

de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se 

passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos, 

corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, considerando que as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 25% 

(vinte e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 70% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Vanderlei de Moraes na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 17,5% do 

valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 106 de 267



moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno também a parte ré ao pagamento das custas processuais. No 

que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo 

não se aplicar as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à 

instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006549-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... WANDERSON FERREIRA DA CRUZ, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança por Invalidez Permanente” em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque sofreu 

um acidente automobilístico no dia 10.6.2017 que lhe ocasionou lesões 

permanentes, conforme inclusos documentos médicos, fazendo, assim, 

jus à indenização integral prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007. Requer o processamento da ação para, ao final, 

condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

requerida. Em contestação, argui, em preliminar, a falta de interesse 

processual decorrente do não exaurimento da via administrativa. Quanto 

ao mérito, diz que a parte autora não faz jus à indenização porque 

encontrava inadimplente com o seguro quando do sinistro e, que, por isso, 

caso seja julgado procedente a ação que seja compensado o valor do 

prêmio devido Diz que os documentos trazidos com a inicial são 

inservíveis para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e as 

noticiadas lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência policial é 

inservível como meio de prova porque elaborado unilateralmente por 

declarações prestadas por terceiros, e que o laudo médico para aferir o 

grau da lesão deverá ser emitido pelo Instituto Médico Legal – IML. Afirma 

não se aplicar aqui as normas consumeristas e que cabe a parte autora o 

ônus da prova Argumenta que, caso seja procedente o pedido, a 

indenização deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão 

da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ. Requer manifestação 

expressa do juízo quanto as normas do art. 5º, LV, da CF, e art. 3º, II, e 

5º, § 5º, ambos da Lei 6.194/74, para fins de prequestionamento. A peça 

de defesa não foi impugnada. 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 um seguimento da coluna vertebral, 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, analisar a preliminar arguida na 

peça de defesa, o que ora se passa a fazer, assinalando-se que, fato, 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 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). Na hipótese vertente, 
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além de a parte autora ter protocolizado o requerimento administrativo, que 

só não foi decidido por conta de suposta ausência de documentos 

necessários, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, que se 

falar em falta de interesse de agir. Assim, AFASTO a preliminar. Quanto ao 

mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

parte ré de que o boletim de ocorrência policial lavrado unilateralmente por 

informações de terceiros e os laudos médicos não emitidos pelo IML são 

inservíveis como meio de prova cumpre salientar que o boletim de 

ocorrência não é imprescindível e a exigência de emissão de laudo médico 

pelo IML só é exigível para o caso de pagamento administrativo da 

indenização, mas jamais para o ajuizamento da ação, assim se conferindo 

dos seguintes arestos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO 

DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA 

INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). No caso em estudo, apesar de 

não ser condição para o ajuizamento da ação a juntada de boletim de 

ocorrência policial, tal documento foi anexado nos autos e, além do mais, 

outros documentos também foram anexados demonstrando que a parte 

autora se submeteu a atendimento médico exatamente no dia do sinistro 

anunciado no boletim de ocorrência, constatando-se as lesões sofridas. 

No que tange ao argumento da parte ré de que a parte autora 

encontrava-se inadimplente com o seguro DPVAT na ocasião do acidente 

e, que, por isso, não faz jus à indenização, cumpre anotar que a 

indenização pelo seguro obrigatório é devida mesmo em caso de 

inadimplemento do respectivo prêmio e de ser a vítima proprietária do 

veículo causador do acidente, a teor do disposto na Súmula 257 do 
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Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização” No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. 

NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO 

DA INDENIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do 

prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda 

que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. 3. Agravo interno não 

provido.” (STJ – AgInt no REsp 1827316/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva – Terceira Turma – j. 16.12.2019 – DJe 19.12.2019 – destaquei). 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA 

DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - 

DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em 

ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito 

(RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 

824712 AgR). Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT 

não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência 

de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza 

da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.” (TJMT – N.U 

1011955-41.2019.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Sebastião Barbosa Farias - Primeira, Primeira Câmara de Direito Privado, 

j.17/12/2019 – DJE 19/12/2019 - destaquei) Como se vê, não obsta o 

recebimento da indenização securitária a falta de pagamento do prêmio 

securitário pelo proprietário que sofre acidente de trânsito, não 

prevalecendo, desse modo, a tese argumentativa da parte ré. Os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial, em laudos e prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela ré, 

demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela parte 

autora no acidente ocorrido no dia 10.6.2017, cumprindo ressaltar que a 

perícia judicial realizada constatou a existência de lesões em um segmento 

da coluna vertebral, quantificadas em 50% (cinquenta por cento – Id 

15065085). 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 segmento da coluna vertebral exceto o sacral, 

corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando que as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 50% 

(cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Wanderson Ferreira da Cruz 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 R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que corresponde ao percentual 

de 12,5% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 

Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Condeno 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 as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à 

instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022452-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO LEITE VIEIRA (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))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... AGNALDO LEITE VIEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque sofreu um acidente automobilístico no dia 

29.12.2016 que lhe ocasionou lesões permanentes, conforme inclusos 

documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização integral prevista 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Pugna pela 

aplicação da teoria da dinamização do ônus da proa (§ 1º, art, 373, CPC). 

Requer o processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, argui, 

em preliminar, a alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora 

Líder, bem como a falta de interesse processual decorrente do não 

exaurimento da via administrativa. Quanto ao mérito, diz que os 

documentos trazidos com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo 

de causalidade entre o acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o 

boletim de ocorrência policial é inservível como meio de prova porque 

elaborado unilateralmente por declarações prestadas por terceiros, e que 

o laudo médico para aferir o grau da lesão deverá ser emitido pelo Instituto 

Médico Legal – IML. Afirma não se aplicar aqui as normas consumeristas e 

que cabe a parte autora o ônus da prova. Argumenta que, caso seja 

procedente o pedido, a indenização deverá ocorrer proporcionalmente, de 

acordo com a extensão da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ. 

Requer manifestação expressa do juízo quanto as normas do art. 5º, LV, 

da CF, e art. 3º, II, e 5º, § 5º, ambos da Lei 6.194/74, para fins de 

prequestionamento. Em impugnação, a parte autora ratifica integralmente 

os termos da inicial. 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 mão 

esquerda, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento). É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, 

analisar as preliminares arguidas na peça de defesa., Assina-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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 109 de 267



jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda e 

última preliminar – ausência do exaurimento da via administrativa – 

assinale-se que, fato, 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 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). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

protocolizado o requerimento administrativo, que só não foi decidido por 

conta de suposta ausência de documentos necessários, foi contestada a 

ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de interesse de 

agir. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 
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termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

parte ré de que o boletim de ocorrência policial lavrado unilateralmente por 

informações de terceiros e os laudos médicos não emitidos pelo IML são 

inservíveis como meio de prova, cumpre salientar que o boletim de 

ocorrência não é imprescindível e a exigência de emissão de laudo médico 

pelo IML só é devida para o caso de pagamento administrativo da 

indenização, mas jamais para o ajuizamento da ação, assim se conferindo 

dos seguintes arestos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO 

DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA 

INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). No caso em estudo, apesar de 

não ser condição para o ajuizamento da ação a juntada de boletim de 

ocorrência policial, tal documento foi anexado nos autos e, além do mais, 

outros documentos também foram anexados demonstrando que a parte 

autora se submeteu a atendimento médico exatamente no dia do sinistro 

anunciado no boletim de ocorrência, constatando-se as lesões sofridas. 

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 29.12.2016, 

cumprindo ressaltar que a perícia judicial realizada constatou a existência 

de lesões em mão esquerda, quantificadas em 25% (vinte e cinco por 

cento – Id 1089916). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se 

passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos, 

corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, considerando que as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 25% 

(vinte e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 70% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Agnaldo Leite Vieira na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais condená-la ao pagamento 

do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 17,5% do valor 

global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno também a parte ré ao pagamento das custas processuais. No 

que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo 

não se aplicar as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à 

instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, FABRÍCIO APARECIDO CAMPOS DO ESPIRITO SANTO, menor, 

representado por sua genitora Fernanda Benedita Tereza de Campos, 

ambos qualificados nos autos, propôs “Ação de Cobrança da Indenização 

Decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 14.2.2019 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, conforme atestam os documentos anexados aos autos. 

Argumenta que as lesões sofridas no acidente afetaram o seu membro 

superior e punho esquerdo e direito além do antebraço esquerdo, 

tornando-lhe incapaz e pede o processamento da ação para, ao final, ver 

a requerida condenada ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

correspondente. Pede, ainda, sejam os honorários fixados em 20% sobre 

o valor atualizado da causa. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da demandada. Em contestação, a requerida, em preliminar, pede a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a 

readequação do valor da causa, conforme proveito econômico 

perseguido. Sustenta, ainda, a ausência de interesse processual, ao 

argumento de que o autor nunca formalizou pedido administrativo na forma 

alegada, sendo comum os patronos da parte demandante comparecer à 

sua sucursal para fazer protocolos infundados com o objetivo de recorrer 

diretamente ao judiciário. Quanto ao mérito, diz que o autor não comprova 

a alegada invalidez, pois sequer foi juntado laudo do IML que 

demonstrasse a debilidade apontada e, em caso de procedência do pleito, 

a condenação deverá ocorrer após essa comprovação, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT ao polo 

passivo, bem como o acolhimento das preliminares arguidas e, quanto ao 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesões 

parciais incompletas, quantificadas em 50% e 50% (Id. 25232003). Em 

impugnação à contestação, a parte autora reitera os termos da inicial. As 

partes não se opuseram ao resultado obtido no laudo. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público apenas registou sua ciência. 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, retificação do 

valor da causa, na ausência de requerimento administrativo e de laudo do 

IML. No que tange ao pedido de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide, assinale-se não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, como bem argumenta a parte autora, o montante 

atribuído foi de “até” R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que é 

correto, visto que a quantificação da lesão e, consequentemente, o valor 

da indenização/proveito econômico só serão estabelecidos mediante 

realização de perícia médica, no decorrer da instrução processual, sendo 

correta a fixação do valor da causa em até o teto máximo da indenização, 

nos termos da Lei n. 6.194/74. Respeitante à terceira preliminar - ausência 

de requerimento administrativo e de laudo do IML, cumpre, pois, assinalar 

que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, a 

parte autora, de fato não junta aos autos o pedido administrativo e justifica 
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na inicial que sequer conseguiu formalizar o pedido, juntando declaração 

pública de diversos advogados de que presenciaram a negativa da 

seguradora no recebimento do requerimento. A despeito disso, é certo 

que a falta do respectivo pleito na esfera administrativa, no caso em 

particular, não enseja a extinção da demanda, pois o próprio STF 

entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro 

obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há 

se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência 

de interesse de agir, tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo 

do IML, tendo em vista que o referido laudo não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Por essas razões, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto ao argumento da parte 

requerente acerca da inversão do ônus da prova prevista no Código de 

Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte requerente. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 
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da hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente 

do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

identificadas as seguintes lesões parciais e incompletas, com suas 

quantificações, conforme confirmação em “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” (Id. 25232003): lesão punho direito 50% e punho esquerdo 

50%. Desse modo, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte demandante decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

punho direito: 50% e punho esquerdo: 50%. De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda da mobilidade de um dos ombros, 

cotovelos, punhos ou dedo polegar corresponde a 25%, logo, 

considerando que as lesões no caso em tela foram quantificadas em 50% 

e 50%, respectivamente, mostra-se justa e adequada a fixação da 

indenização em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), 

que corresponde à somatória das lesões: punho direito: 50% de 25% (R$ 

1.687,50) e punho esquerdo: 50% de 25% (R$ 1.687,50). Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Fabrício Aparecido 

Campos do Espirito Santo, representado por sua genitora Fernanda 

Benedita Tereza de Campos na Ação de Cobrança da Indenização 

Decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT proposta em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))
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Vistos, ERICK JHONY PEREIRA DE ASSIS, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 28.10.2016 sofreu 

um acidente, provocando-lhe as lesões descritas nos documentos 

anexados aos autos que o incapacitaram permanentemente para suas 

ocupações habituais. Argumenta que os documentos que instruem a inicial 

comprovam o sinistro e a lesão sofrida, devendo, por isso, ser indenizado, 

na forma disposta na Lei n. 6.194/74. Diz que, à época, requereu 

administrativamente o recebimento do seguro DPVAT, sendo paga a 

quantia de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), bem inferior, portanto, ao teto máximo previsto na 

referida lei federal, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo, requerendo a inversão do ônus da prova. 

Afirma que a presente ação visa o reconhecimento do seu direito ao 

recebimento da diferença da indenização, além de honorários 

advocatícios. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da requerida. Em contestação, a requerida, pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda a carência de ação por falta de interesse de agir, com 

o argumento de que a liquidação do sinistro já foi efetuada na esfera 

administrativa no valor de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), pugnando, por isso, pela extinção do 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto 

ao mérito, afirma tendo ocorrido o pagamento e a outorga, sem vícios, da 

quitação, nenhum valor é devido ao requerente, sendo, portanto, 

insubsistente o pleito, diante da satisfação da obrigação 

administrativamente na proporção da lesão. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial incompleta, quantificada em 75%. Em impugnação à peça de 

defesa, a parte autora ratificou os termos da exordial. As partes não se 

opuseram ao laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, consistentes em inclusão no polo passivo da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A e na inépcia da inicial por 

ausência de interesse de agir decorrente do pagamento realizado 

administrativo. Assinale-se, quanto à primeira – inclusão no polo passivo 

da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A – que não há 

nenhum óbice à inclusão voluntária da referida seguradora no polo 

passivo da demanda, uma vez que foi autorizada pela Superintendência 

de Seguros Privados a operar com seguros de danos e de pessoas, 

especializada em seguro DPVAT, em todo o território nacional, inclusive 

ratificando sua função como entidade líder dos consórcios de que trata o 

art. 5º, da Resolução n. 154/2006, assim se inferindo da seguinte redação: 

“Art. 1° Conceder à SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A., com sede social na cidade do Rio de Janeiro – RJ, 

autorização para operar com seguros de danos e de pessoas, 

especializada em seguro DPVAT, em todo o território nacional.” “Art. 2° 

Ratificar que a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. exerce a função de entidade líder dos consórcios de que 

trata o art. 5° da Resolução CNSP Nº 154, de 8 de dezembro de 2006. 

(Portaria SUSEP N. 2.797/2007).” Assinale-se que se a requerida 

objetivasse a alteração do polo passivo para inclusão da Seguradora 

Líder, isso não seria possível porque qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 
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INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Logo, 

tendo a parte autora optado por litigar com a requerida, não há que se 

falar em inclusão da Seguradora Líder ao polo passivo. Quanto à segunda 

preliminar – ausência de interesse de agir – cumpre anotar que o recibo de 

quitação outorgado pela requerida de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do valor legalmente assegurado, não se traduz em 

renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua 

complementação. Melhor esclarecendo, entendendo a parte requerente 

que o pagamento do seguro obrigatório que recebeu na via administrativa 

não é integral, tem interesse processual de postular o recebimento da 

complementação do valor que entende devido, sob pena de ofensa à 

garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – AFASTADA - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - 

COBRANÇA DE DIFERENÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

REJEITADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO JUDICIAL - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e 

da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo 

Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende 

necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento 

daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ 

REsp 1691392/MG). O pagamento administrativo do seguro obrigatório – 

DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação 

do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a 

renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial. Tratando-se de 

invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no 

valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 

6 .194/74/MP 451/08 -  Le i  11.945/09. ”  (TJMT –  N.U 

0006754-90.2016.8.11.0041, , Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara 

de Direito Privado – j. 12.6.2018 – DJe – 15.6.2018 – destaquei). Como se 

observa, objetivando-se o beneficiário a complementação do valor devido 

tido como pago a menor administrativamente, não há que se falar em falta 

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, quanto à pretendida aplicação, neste caso, do princípio da 

dinamização do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, 

cumpre anotar que não se aplica na hipótese vertente as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se, do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte requerente. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica do requerente, mostra-se imperiosa a inversão dos ônus 

probatórios, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. No caso em estudo, conforme 

demonstram os documentos anexados aos autos, a própria requerida 

reconheceu o pleito administrativamente, pagando a quantia de R$ 
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1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

tida como equivalente à extensão do dano sofrido pela parte requerente, o 

que é contestado por esta, que afirma ainda existir uma diferença a 

receber. Havendo, como se vê, reconhecimento administrativo do nexo 

causal entre o acidente e as lesões sofridas pelo requerente, 

indispensável se torna outros comentários acerca da matéria, impondo-se 

apenas aquilatar sobre a existência ou não da diferença pleiteada. Os 

documentos anexados aos autos demonstram que o requerente sofreu o 

acidente automobilístico, fraturando seu membro inferior esquerdo, o que 

foi confirmado pela perícia judicial realizada, que diagnosticou a existência 

de lesão no punho direito, quantificada em 75% (setenta e cinco por 

cento), concluindo tratar-se de lesão parcial incompleta, assim se inferindo 

no laudo pericial anexado no Id. 20309328. Nesse contexto, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo da perícia médica judicial, que diagnosticou lesão 

parcial incompleta, quantificada em 75%, que sequer foi contestada pela 

requerida, nenhuma dúvida resta quanto ao direito do requerente ao 

recebimento da diferença correspondente, impondo-se, por isso, a 

aferição do quantum efetivamente devido, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, 

o requerente teve afetado as funções do seu punho direito, quantificada 

em 75%, assim se inferindo do referido laudo médico. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um 

dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar corresponde a 25% 

(vinte e cinco por cento), logo, considerando que a lesão no caso em tela 

é parcial e, por isso, quantificada em 70% (setenta por cento), revela-se 

justa e adequada a fixação de 70% de 25%, do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), dos quais deverá ser deduzida a quantia paga 

administrativamente de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com a parte autora extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Erick Jhony Pereira de Assis na Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório - DPVAT proposta em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento da diferença da 

indenização no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), já deduzido o valor pago administrativamente 

de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar 

do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 

1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, 

ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§ 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida de maior complexidade, o 

bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins (§ 3º, do art. 1.010, CPC). P. I. C. 

[1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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Vistos. FERNANDO VICTOR SILVA VARANI, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face 

da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 21 de fevereiro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Alega fazer jus à indenização 

securitária no montante de 40 (quarenta) salários mínimos, em decorrência 

das fraturas sofridas em membro inferior direito e mão direita. Pede, assim, 

a procedência do pleito, com a condenação da requerida ao pagamento da 

verba indenizatória, mais honorários fixados no patamar de 20% sobre o 

valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida, em preliminar, pede a retificação da autuação para que o seu 

nome conste no polo passivo da lide como “Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A”, sustentando, ainda, a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, ao argumento de que o comprovante de residência juntado aos 

autos está em nome de terceiro, prejudicando, assim, a fixação da 

competência, requerendo, por isso, a regularização do feito. Quanto ao 

mérito, esclarece que o autor já havia sofrido acidente anterior, em 

24.10.2012, cujas lesões lhe conferiram o recebimento da indenização 

integral no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), por ter 

sido constatada invalidez total da estrutura torácica, requerendo, por isso, 

que o Sr. Perito se atente às lesões anteriores. Argumenta que os 

documentos juntados aos autos como meio de prova da invalidez são 

precários e que não foi respeitado o período de recuperação, de modo 

que não há falar em indenização. Diz que, uma vez procedente o pedido, a 

condenação deverá ocorrer após a comprovação da existência de 

invalidez permanente, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de 

Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 

n. 580/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e no 

mérito, pugna pela improcedência do pedido, salientando ser 

imprescindível a produção de prova pericial, bem como inaplicável a 

vinculação do salário mínimo como referência ao valor da indenização. Em 

caso de eventual condenação, pede que o valor indenizatório seja fixado 

de forma proporcional ao grau de lesão, conforme tabela prevista na Lei 

do Seguro DPVAT, que os juros e a correção ocorram conforme Súmula 

426, do STJ e os honorários em 10% sobre o valor da condenação. 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. A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesões 

parciais incompletas, quantificadas em 75% e 50%. Em manifestação 

acerca do laudo médico pericial, a parte autora concorda com o resultado 

obtido. É o relatório. Decido. Inicialmente, determino a retificação da 

autuação para que conste no polo passivo da lide o nome da seguradora 

como sendo “Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A”, 

conforme requerido na contestação. Antes, porém, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise da preliminar arguida pela requerida, consistente na 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão do comprovante de endereço estar em 

nome de terceira pessoa, cumprindo 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 alguma isso afetaria a 

competência deste juízo para processar o feito, independentemente do 

endereço comprovado ou do local onde ocorreu o acidente. Por essa 

razão, AFASTO a preliminar. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 
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econômico da vítima de acidente automobilístico. Segundo se observa dos 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

todos eles demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente 

decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido identificadas as seguintes lesões parciais e incompletas, com 

suas quantificações, conforme confirmação em “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” (Id. 20371930): membro inferior direito: 75% e mão 

direita: 50%. De se ponderar, ainda, que não há nos autos qualquer prova 

de que o autor tenha sofrido lesão anterior, tampouco de que recebeu 

indenização securitária, como alegado pela parte requerida, sendo certo 

que todo o conjunto probatório se resume no acidente ocorrido em 2018, 

sem qualquer crédito em processo administrativo. Desse modo, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções do membro inferior direito: 75% e da mão direita: 50%, assim 

se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais acima 

descritas correspondem a 70% cada, logo, considerando que as lesões 

foram quantificadas em 75% e 50%, respectivamente, revela-se justa e 

adequada a fixação da indenização em R$ R$ 6.615,00 e R$ 4.725,00, 

totalizando R$ 11.340,00. Quanto ao pedido do autor de que a indenização 

seja fixada em salários mínimos, impõe-se esclarecer que, com a 

modificação ocorrida nos valores das indenizações do Seguro Obrigatório, 

por meio da Medida Provisória nº 340/06, posteriormente convertida em Lei 

nº 11.482/07, as indenizações passaram a ser determinadas conforme 

valores fixos e não mais em salários mínimos, segundo se infere da 

transcrição a seguir e também mencionada pelo próprio autor em peça 

primeira “in verbis”: “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 e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[1] 

Assim, para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se 

aplica os parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se 

infere também dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – 

SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na 

vigência da Lei n. 6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT 

deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do 

sinistro.” (N.U 0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito 

Privado, Rel. Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) 

“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM 

CONJUNTO COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 

6.194/74 - UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA 

LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM 

AFASTADO - DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. O acidente ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve 

ser aplicado o Art. 3°, alínea “a”, da Lei que determinava o valor máximo da 

indenização em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País à época da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da 

aludida Lei). Assim, correto o uso do salário mínimo ao tempo da liquidação 

para o cálculo da indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição 

do valor da moeda corroído pela inflação de forma automática, deve ser 

excluída a correção monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 

0093560-57.2016.8.11.0000 – Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 

Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No 

caso dos autos o autor sofreu acidente em 2018, ou seja, quando já 

estava em vigor a Lei nº 11.482/2007, de modo que a análise do pedido 

está em perfeita sintonia com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 

6.194/74, acrescentado pela Lei nº 11.482/07). Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pela requerida, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Fernando Victor Silva Varani na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 11.340,00 (onze mil 

trezentos e quarenta reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Considerando que o autor decaiu de 

parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, 

caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” 

entre os litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser suportada 

em igual proporção entre as partes. Suspendo, porém a cobrança em 

relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] Lei N.º 6.194/74, alterada 

pela Lei N.º 11.482/07.
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RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, JASSON LEMES DE MORAES, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 24.7.2018 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz ter sofrido 

fratura exposta de calcâneo junto com lesão no tornozelo esquerdo, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização. 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, bem como de laudo do 

IML, sustentando, ainda, a ausência de documentação necessária ao 

processamento administrativo, pugnando, por isso, pela extinção do feito 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao 

mérito, assevera que o autor não comprova o seu direito indenizatório, não 

havendo prova de que as lesões decorreram de acidente veicular, 

tampouco da invalidez, pois há divergência entre a narrativa do boletim de 

ocorrência e a ficha médica. Afirma que a condenação, caso ocorra, só 

deverá ser estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante 

perícia médica, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e 

extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna 

pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em 

impugnação à contestação, o autor reitera os termos da inicial. As partes 
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não se opuseram ao resultado obtido em perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, consistentes na inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo da lide e na ausência de 

requerimento administrativo/não exaurimento da via administrativa e o 

laudo do IML. No que tange ao pedido de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da lide, assinale-se não ser possível o acolhimento da 

pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo e/ou de documentação 

necessária ao processamento nas vias administrativas, cumpre assinalar 

que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Na hipótese vertente, 

de fato não consta pedido administrativo. Todavia, isso não enseja a 

extinção da demanda, como pretendido, pois o próprio STF entendeu, por 

bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Desse modo, considerando que houve 

contestação de mérito, não há se falar em extinção do processo sem 

resolução do mérito por ausência de interesse de agir. De igual modo, não 

há de falar em imprescindibilidade da juntada de laudo do IML, tendo em 

vista que o referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento 

da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de indenização 

administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a 

realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no 

art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na 

esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Por essas razões, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 
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assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

no seu tornozelo esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, a parte requerente teve afetadas de forma parcial e 

definitiva as funções do tornozelo esquerdo, quantificada em 75%, assim 

se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um quadril, 

joelho ou tornozelo corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão 

no caso em tela é parcial e, por isso, quantificadas em 75%, revela-se 

justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos). Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado 

por Jasson Lemes de Moraes na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), dado o baixo valor da causa, levando-se em conta a 

natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pela advogada e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001372-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR OLIVEIRA 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))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. ADEMIR DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 
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qualificada, porque, segundo alega, no dia 30.7.2017 sofreu um acidente 

de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, 

segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz ter pleiteado 

administrativamente a indenização securitária e que, embora a 

documentação tenha sido suficiente a comprovar a sua incapacidade, a 

requerida não se manifestou no processo administrativo, devendo ser 

judicialmente reconhecido o seu direito indenizatório. Pede, assim, a 

procedência do pleito, com a condenação da requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório, bem como dos honorários advocatícios fixados sobre 

o valor atualizado da causa, a fim de evitar valor irrisório. 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, 

formalização do requerimento administrativo, pugnando, por isso, pela 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do 

CPC. Quanto ao mérito, assevera que o autor não comprova o seu direito 

indenizatório, vez que sequer foi juntado laudo do IML, não havendo prova 

de que as lesões decorreram de acidente veicular, tampouco da invalidez. 

Afirma que a condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após 

a comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

impugnação à contestação, o autor reitera os termos da inicial, não se 

opondo ao resultado obtido em perícia médica, bem como requerendo o 

julgamento antecipado da lide. A requerida não se pronunciou quanto ao 

laudo pericial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide e na ausência de requerimento administrativo/não 

exaurimento da via administrativa. No que tange ao pedido de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da lide, assinale-se não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, 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 
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Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir, tampouco em imprescindibilidade 

da juntada de laudo do IML, tendo em vista que o referido laudo não é 

prova indispensável para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado no sentido de que a realização do laudo pericial pelo Instituto 

Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para 

recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, conforme se 

verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A 

TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO 

CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - 

INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do 

acidente, bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a 

juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova 

pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso 

do processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação 

do documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Assim, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

em membro inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, a requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva 

as funções de membro inferior direito, quantificada em 50%, assim se 

inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa 

à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional descrita acima é 

parcial e corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais). Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Ademir Oliveira Silva na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 
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(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao 

pagamento das custas processuais. Quanto à fixação da verba honorária, 

quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, cumpre 

assinalar que a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que 

seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, condeno a requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, 

§ 8º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o 

seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui as normas 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 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: 1014517-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY MARIA DE SIQUEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... LUCINEY MARIA DE SIQUEIRA RODRIGUES, qualificada nos 

autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face 

de PORTO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 10.6.2016 

sofreu um acidente de trânsito que lhe ocasionou lesões permanentes em 

seu ombro esquerdo, conforme atestam os inclusos documentos médicos, 

fazendo, assim, jus à indenização integral prevista na Lei n. 6.194/74, com 

redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o processamento da ação 

para, ao final, condenar a requerida ao pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT correspondente, na forma prevista na Lei n. 6.194/74. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da requerida. Em contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo para inclusão da empresa 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, a falta de 

interesse processual decorrente do não exaurimento da via administrativa 

e, por último, ausência de nexo causal decorrente da falta de laudo médico 

emitido pelo IML. Quanto ao mérito, que os documentos trazidos com a 

inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de causalidade entre o 

acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o boletim de ocorrência 

policial deverá ser desconsiderado porque lavrado unilateralmente por 

declaração prestada por terceiros quase 2 anos após o suposto sinistro. 

Argumenta que, caso seja procedente o pedido, a indenização deverá 

ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, nos 

termos da Súmula 474 do STJ, após realização de perícia técnica judicial. 

A audiência de conciliação resultou inexitosa e as partes saíram intimadas 

para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual que atestou a incapacidade parcial incompleta da parte autora, 

diagnosticada com lesão em ombro esquerdo, quantificada em 50% 

(cinquenta por cento). Em impugnação à peça de defesa, a parte autora 

ratificou os termos da exordial. Mais adiante, a parte ré comparece nos 

autos e diz que a perícia judicial realizada não deve ser considerada 

porque em diligência perante o Hospital Municipal de Várzea Grande-MT 

constatou que a ficha de atendimento anexada nos autos pela parte 

autora é falsa, comprovando tal assertiva através da inclusa declaração 

emitida por Marize Gonçalves Curvo Rondon, Gerente do Pronto Socorro e 

Hospital Municipal de Várzea Grande-MT (Id 18906710, 18906713), 

enfatizando também que o boletim de ocorrência policial só foi lavrado em 

6.4.2018, quase 2 (dois) anos após o sinistro tido como ocorrido em 

10.6.2016, requerendo, assim, a extração de cópias para serem 

encaminhadas ao Ministério Público e à OAB/MT para os devidos fins. 

Instada a se manifestar sobre o referido documento, o ilustre advogado 

diz que entrou em contato com a parte autora, cientificando-a do ocorrido, 

que se prontificou em comparecer no escritório para tratar do assunto (Id 

20119627), mas não o fez e não atende mais ao telefone (Id 20348226). 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 requerida, não havendo, desse 

modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar – 

ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo –, 

saliente-se que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos 

Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 
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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 STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Respeitante à terceira e última 

preliminar – falta de interesse de agir decorrente da ausência de laudo 

médico emitido pelo IML –, cumpre assinalar que tal argumento não 

prospera porque o referido laudo só é necessário para o pagamento do 

sinistro na via administrativa, mas jamais para o ajuizamento de ação 

judicial, assim se conferindo do aresto a seguir transcrito: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Vê-se, desse 

julgado, que, tendo sido realizada perícia judicial, mostra-se desnecessária 

a juntada de laudo médico emitido pelo Instituto Médico Legal – IML, não se 

sustentando, por este fundamento, os argumentos da ré. Assim, AFASTO 

as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 
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composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

requerida de imprestabilidade do boletim de ocorrência policial lavrado mais 

de 2 anos após a ocorrência do sinistro por declaração da própria vítima, 

cumpre salientar que, para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT, é dispensável a apresentação do referido documento quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstram o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída 

com documentos que demonstram que a parte autora se submeteu a 

atendimentos médicos exatamente no dia do sinistro, constatando-se as 

lesões sofridas, impondo-se, assim, o afastamento de tal tese 

argumentativa. Os documentos anexados aos autos, consistem apenas 

em um “Boletim de Atendimento” emitido pelo Pronto-Socorro Municipal de 

Várzea Grande no dia 10.6.2016 e em “Boletim de Ocorrência Policial” 

lavrado em 6.4.2018, quase 2 (dois) anos após a ocorrência do suposto 

acidente em 10.6.2016. Nenhum outro documento foi anexado, quer sejam 

laudos ou prescrições médicas. A seguradora ré, duvidando da 

veracidade do referido boletim de atendimento, diligenciou-se até o Pronto 

Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande onde foi informada de que 

a parte autora jamais foi atendida naquele local na data e pelos motivos 

informados no mencionado documento, assim se inferindo da seguinte 

declaração: “Declaro para os devidos fins, não confirmamos a passagem 

de LUCINEY MARIA DE SIQUEIRA RODRIGUES, nascido em 26/09/1964 

com passagem neste hospital na data de 10/06/2016 por não existir em 

nossos arquivos e nem sistema, consideramos como falso. Por ser 

verdade. Firmamos a presente. Atenciosamente, 30/01/2019.” (a) Marize 

Gonçalina Curvo Rondon – Gerente – Pronto Socorro e Hospital Municipal 

Várzea Grande-MT.” (sic Id 18906713 – sem destaque no original). Instada 

a se manifestar sobre o documento, a parte autora se comprometeu em 

comparecer no escritório do seu advogado para tratar da questão, mas 

não fez isso e não mais atende aos telefonemas de seu advogado, 

conforme afirmado por este nas peças dos Id 20119627 e 20348226, 

presumindo-se, disso, ser grande a probabilidade de ser falso o referido 

boletim de atendimento. Logo, à míngua de prova da ocorrência do sinistro 

e as lesões tidas como experimentadas pela parte autora, impõe-se a 

improcedência dos pedidos, com extração de cópia dos autos para 

encaminhamento à delegacia de polícia para a devida apuração quanto a 

provável falsidade do mencionado documento. Diante do exposto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados por Luciney Maria de Siqueira 

Rodrigues Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, declarando extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida de maior complexidade, o 

bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da 

gratuidade deferida (art. 98, § 3º, CPC). Extraia-se cópia dos autos, 

encaminhando-as à delegacia de polícia para apuração de eventual crime 

de falsidade de documento, nos moldes já mencionados acima. Decorrido 

o prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do 

Juízo, arquive-se o processo com baixas e anotações de costume. 

Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à 

instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039837-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEILA DA SILVA 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:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, CEILA DA SILVA SOUZA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 14.3.2018 sofreu um acidente de trânsito, provocando-lhe as 

lesões descritas nos documentos anexados aos autos que a 

incapacitaram permanentemente para suas ocupações habituais. Diz que, 

em virtude da lesão sofrida, faz jus ao recebimento da indenização em 40 

(quarenta) salários mínimos vigentes na data do pagamento. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da requerida. Em contestação, a requerida sustenta, preliminarmente, a 

carência de ação por falta de interesse de agir, com o argumento de que a 

liquidação do sinistro já foi efetuada na esfera administrativa no valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito (art. 

485, VI, CPC). Quanto ao mérito, afirma que o pleito deve ser julgado 

improcedente porque inexiste diferença a ser paga. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. As 

partes não se opuseram ao laudo. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise da 

preliminar arguida pela requerida, consistente na inépcia da inicial por 

ausência de interesse de agir decorrente do pagamento realizado 

administrativo. Quanto à preliminar – ausência de interesse de agir – 

cumpre anotar que o recibo de quitação outorgado pela requerida de 

forma plena e geral, mas relativo à satisfação parcial do valor legalmente 

assegurado, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular 

em juízo a sua complementação. Melhor esclarecendo, entendendo a parte 

requerente que o pagamento do seguro obrigatório que recebeu na via 

administrativa não é integral, tem interesse processual de postular o 

recebimento da complementação do valor que entende devido, sob pena 

de ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, 
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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 a parte beneficiária a complementação do valor 

devido tido como pago a menor administrativamente, não há que se falar 

em falta de interesse de agir. Assim, AFASTO a preliminar. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico Registre-se, de 

início, não ser o caso de se aplicar no caso em tela as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in 

verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a empresa requerida é a que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório, 

inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à perícia médica 

requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 

373, do Código de Processo Civil. No caso em estudo, conforme 

demonstram os documentos anexados aos autos, a própria requerida 

reconheceu o pleito administrativamente, pagando a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) tida como equivalente à extensão do dano sofrido pela parte 

requerente, o que é contestado por esta, que afirma ainda existir uma 

diferença a receber. Havendo, como se vê, reconhecimento administrativo 

do nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas pela requerente, 

indispensável se torna outros comentários acerca da matéria, impondo-se 

apenas aquilatar sobre a existência ou não da diferença pleiteada. Os 

documentos anexados aos autos demonstram que a parte requerente 

sofreu o acidente automobilístico, fraturando seu membro superior 

esquerdo, o que foi confirmado pela perícia judicial realizada, que 

diagnosticou a existência de lesão no membro superior esquerdo, 

quantificada em 50%, assim se inferindo no laudo anexado no Id. 

20295069. Nesse contexto, restando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo, sobretudo da perícia 

médica judicial, que diagnosticou lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%, que sequer foi contestada pela requerida, nenhuma dúvida resta 

quanto ao direito do requerente ao recebimento da diferença 

correspondente, impondo-se, por isso, a aferição do quantum 

efetivamente devido, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente 

teve afetado as funções do membro superior esquerdo, quantificada em 

50%, assim se inferindo do referido laudo médico. De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores e/ou de uma das mãos corresponde a 70%, 
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logo, considerando que a lesão no caso em tela é parcial e, por isso, 

quantificada em 50% (cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 70%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), dos quais deverá 

ser deduzida a quantia paga administrativamente de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Quanto ao 

pedido da autora de que a indenização seja fixada em salários mínimos, 

impõe-se esclarecer que, com a modificação ocorrida nos valores das 

indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 

340/06, posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações 

passaram a ser determinadas conforme valores fixos e não mais em 

salários mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e também 

mencionada pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “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 e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[2] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos a autora 

sofreu acidente em 2018, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos formulados por Ceila da Silva Souza na Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT LTDA, apenas para 

condená-la ao pagamento da diferença da indenização no valor de R$ 

2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), já deduzido o valor pago 

administrativamente de R$ 2.362,50, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Considerando que a autora decaiu de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, a sucumbência deverá ser suportada em igual proporção entre as 

partes. Suspendo, porém a cobrança em relação a autora por ser 

beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins (§ 3º, do art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. [2] Lei N.º 6.194/74, alterada 

pela Lei N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036176-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADNE RAFAEL RIBEIRO NEPONUCENO (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... ADNE RAFAEL RIBEIRO NEPONUCENO, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque sofreu um acidente automobilístico no dia 

25.7.2018 que lhe ocasionou lesões permanentes, conforme inclusos 

documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização integral prevista 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Requer o 

processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da requerida. Em contestação, argui, 

em preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para inclusão 

da Seguradora Líder, ausência de requerimento administrativo, falta do 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo decorrente do comprovante de residência em nome de terceira 

pessoa para fixação de foro. Quanto ao mérito, diz que os documentos 

trazidos com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo de 

causalidade entre o acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o 

boletim de ocorrência policial não serve como meio de prova porque 

elaborado unilateralmente por declarações prestadas por terceiros, e que 

o laudo médico para aferir o grau da lesão deverá ser emitido pelo Instituto 

Médico Legal – IML. Afirma que as assinaturas da parte autora apostas na 

procuração e nos documentos pessoais são divergentes Afirma não se 

aplicar aqui as normas consumeristas e que cabe a parte autora o ônus 

da prova Argumenta que, caso seja procedente o pedido, a indenização 

deverá ocorrer proporcionalmente, de acordo com a extensão da lesão, 

nos termos da Súmula 474 do STJ. Requer manifestação expressa do 

juízo quanto as normas do art. 5º, LV, da CF, e art. 3º, II, e 5º, § 5º, ambos 

da Lei 6.194/74, para fins de prequestionamento. Em impugnação, a parte 

autora ratifica 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 estrutura crânio-facial, quantificada em 10% (dez 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 pela parte ré. Assinale-se, 

quanto à primeira – alteração do polo passivo para inclusão da Segura 

Líder – 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 
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pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda 

preliminar – ausência de exaurimento da via administrativa – cumpre 

anotar que, fato, 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 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). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter protocolizado o requerimento administrativo, que 

só não foi decidido por conta de suposta ausência de documentos 

necessários, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, que se 

falar em falta de interesse de agir. Respeitante à terceira e última – 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo decorrente da falta de comprovante de residência em 

nome da parte autora – saliente-se que tal exigência mostra-se 

desnecessária porque, 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 a 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, 

indiferente se torna a juntada de comprovante de residência em seu nome 

ou não. 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 
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atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte ré é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

parte ré de que o boletim de ocorrência policial lavrado unilateralmente por 

informações de terceiros e os laudos médicos não emitidos pelo IML são 

inservíveis como meio de prova cumpre salientar que o boletim de 

ocorrência não é imprescindível e a exigência de emissão de laudo médico 

pelo IML só é exigível para o caso de pagamento administrativo da 

indenização, mas jamais para o ajuizamento da ação, assim se conferindo 

dos seguintes arestos: “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). Corrobora ainda com a 

fundamentação exposta acima o fato de que, neste caso, foi realizada 

perícia técnica judicial, mostrando-se, assim, desnecessária a juntada de 

laudo médico emitido pelo Instituto Médico Legal. No que tange a assertiva 

de que são divergentes as assinaturas da parte autora apostas na 

procuração e nos documentos pessoais, o que é negado pela parte 

autora, cumpre assinalar que caberia à parte ré, em momento oportuno, ter 

arguido incidente de falsidade para realização de perícia grafotécnica, o 

que não ocorreu. Logo, não merece guarida o pleito de intimação da parte 

demandante para regularizar o impasse, sobretudo porque foi negada a 

ventilada falsidade. 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 25.7.2018, 

cumprindo ressaltar que a perícia judicial realizada constatou a existência 

de lesões em estrutura crânio-facial, quantificadas em 10% (dez por cento 

– Id 16054526). 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, as lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, servicais, toráxicos, adbominais etc..., 

corresponde a 100% (cem por cento). Logo, considerando que as lesões 

no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 10% (dez por 

cento), revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 25% do valor 

total da cobertura, que resulta em R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta 

reais). 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 requerente, 

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 Adne Rafael Ribeiro 

Neponuceno na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), que corresponde 

ao percentual de 10% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno também a parte ré ao pagamento das 

custas processuais. No que diz respeito à fixação da verba honorária, 

quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a 

jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que 

devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada 

importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o 

processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 
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(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 as normas do parágrafo único do 

art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042657-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SANTOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. MIRIAN SANTOS MENDES, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face da 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 18 de setembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Alega fazer jus à indenização 

securitária, em decorrência da fratura sofrida em membro superior 

esquerdo, salientando que a requerida não se pronunciou no processo 

administrativo. Pede, assim, a procedência do pleito, com a condenação da 

requerida ao pagamento da verba indenizatória de 40 (quarenta) salários 

mínimos, mais honorários fixados no patamar de 20% sobre o valor 

atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida, alega, preliminarmente, que a autora não complementou a 

documentação solicitada no processo administrativo, dificultando a análise 

do nexo causal entre o acidente e a cobertura pretendida e, portanto, 

carecendo de interesse processual. Quanto ao mérito, diz que os 

documentos juntados aos autos como meio de prova da invalidez são 

precários, vez que sequer foi apresentado laudo do IML, de modo que não 

há falar em indenização. Argumenta que, uma vez procedente o pedido, a 

condenação deverá ocorrer após a comprovação da existência de 

invalidez permanente, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de 

Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 

n. 580/STJ). Requer, por fim, o acolhimento da preliminar arguida e no 

mérito, pugna pela improcedência do pedido, salientando ser 

imprescindível a produção de prova pericial, bem como inaplicável a 

vinculação do salário mínimo como referência ao valor da indenização. Em 

caso de eventual condenação, pede que o valor indenizatório seja fixado 

de forma proporcional ao grau de lesão, conforme tabela prevista na Lei 

do Seguro DPVAT, que os juros e a correção ocorram conforme Súmula 

426, do STJ e os honorários em 10% sobre o valor da condenação. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

manifestação acerca do laudo médico pericial, a parte autora concorda 

com o resultado obtido e pede o julgamento antecipado do mérito, 

enquanto que a requerida nada falou. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise da 

preliminar arguida pela requerida, consistente em ausência de 

requerimento administrativo, cumprindo assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de decisão administrativa por suposta ausência dos documentos 

indispensáveis não enseja a extinção do processo por falta de interesse 

de agir, tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo do IML, tendo 

em vista que o referido laudo não é prova indispensável para o 

ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 
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de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Assim, AFASTO a preliminar. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Segundo se observa dos documentos anexados aos autos, consistentes 

em boletim de ocorrência policial e em laudos médicos, ao contrário do 

afirmado pela requerida, todos eles demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido identificada lesão parcial incompleta em 

membro superior esquerdo, quantificada em 50%, conforme confirmação 

em “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” (Id. 20302871). Desse 

modo, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, 

a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, a requerente teve afetadas de forma 

parcial e definitiva as funções do membro superior esquerdo, na 

proporção de 50%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional acima descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação da 

indenização em R$ 4.725,00. Quanto ao pedido da autora de que a 

indenização seja fixada em salários mínimos, impõe-se esclarecer que, 

com a modificação ocorrida nos valores das indenizações do Seguro 

Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 340/06, posteriormente 

convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações passaram a ser 

determinadas conforme valores fixos e não mais em salários mínimos, 

segundo se infere da transcrição a seguir e também mencionada pelo 

próprio autor em peça primeira “in verbis”: “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 e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte;”[1] Assim, para os sinistros ocorridos a partir 

dessa alteração, não mais se aplica os parâmetro anteriores, conforme 

salário mínimo, segundo se infere também dos arestos a seguir: “AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À 

APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA 

DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em se tratando 

de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, a indenização 

decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada com base no valor do 

sa lá r io  mín imo v igente  na  da ta  do  s in i s t ro . ”  (N .U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos a autora 

sofreu acidente em 2017, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Mirian Santos Mendes na Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade, pois o não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, conforme entendimento do Tribunal de Justiça 

Mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O 

GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR 

INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA 

MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que 

o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja 

inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente 

com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do 

princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira 

Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). 

Quanto à fixação da verba, quando o valor ínfimo, como neste caso, a 

jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido: “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). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) a verba honorária, 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 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] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027210-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA SILVA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos ... JUCELIA SILVA DE PAULA, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque sofreu um 
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acidente automobilístico no dia 1.6.2017 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 de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e 

cinco reais). Requer o processamento da ação para, ao final, condenar a 

requerida ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na 

forma prevista na Lei n. 6.194/74, bem como em danos morais no importe 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da requerida. Em 

contestação, argui, em preliminar, a necessidade de alteração do polo 

passivo para inclusão da Seguradora Líder. Quanto ao mérito, diz que os 

documentos trazidos com a inicial são inservíveis para demonstrar o nexo 

de causalidade entre o acidente e as noticiadas lesões, enfatizando que o 

boletim de ocorrência policial não serve como meio de prova porque 

elaborado unilateralmente por declarações prestadas por terceiros, e que 

o laudo médico para aferir o grau da lesão deverá ser emitido pelo Instituto 

Médico Legal – IML. Afirma não se aplicar aqui as normas consumeristas e 

que cabe a parte autora o ônus da prova. Argumenta que, caso seja 

procedente o pedido, a indenização deverá ocorrer proporcionalmente, de 

acordo com a extensão da lesão, nos termos da Súmula 474 do STJ. Em 

impugnação, a parte autora ratifica os termos da exordial. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa e as partes saíram intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual que atestou a incapacidade parcial incompleta da parte autora, 

diagnosticada com lesão em membro inferior esquerdo, quantificada em 

10% (dez por cento). Instado a se manifestar, o Ministério Público opina 

pela procedência parcial do pleito, de acordo com o grau da lesão 

diagnosticada em laudo pericial judicial. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise da 

preliminar arguida pela parte ré, o que ora se passa a fazer, 

assinalando-se quanto à única preliminar – alteração do polo passivo para 

inclusão da Segura Líder – que tal pretensão não merece acolhimento 

porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem 

melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in 

verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto ao mérito, 

saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de contratação 

e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 
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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. Em atenção ao argumento da 

parte ré de que o boletim de ocorrência policial lavrado unilateralmente por 

informações de terceiros e os laudos médicos não emitidos pelo IML são 

inservíveis como meio de prova, cumpre salientar que o boletim de 

ocorrência não é imprescindível e a exigência de emissão de laudo médico 

pelo IML só é exigível para o caso de pagamento administrativo da 

indenização, mas jamais para o ajuizamento da ação, assim se conferindo 

dos seguintes arestos: “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 tela, os documentos 

médicos demonstram que a parte autora foi atendida exatamente no dia do 

sinistro noticiado no boletim de ocorrência policial e a perícia médica 

judicial aponta para a existência de lesões em membro inferior esquerdo, o 

que mostra que os referidos documentos nãoi são essenciais ao 

ajuizamento da ação. 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 1.6.2017, 

cumprindo ressaltar que a perícia judicial realizada constatou a existência 

de lesões em membro inferior esquerdo, quantificadas em 10% (dez por 

cento – Id 17088439). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se 

passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores, corresponde a 70% 

(setenta por cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela 

são parciais e, por isso, quantificadas em 10% (dez por cento), revela-se 

justa e adequada a fixação de 70% de 10% do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais). 

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. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Jucélia Silva de Paula na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

c/c Indenização por Danos Morais em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais), que corresponde ao percentual de 

7% do valor global de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno também a parte ré ao pagamento das custas processuais. No 

que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da 

condenação, como neste caso, a jurisprudência assim tem se 

posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo 

não se aplicar as normas do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o 

princípio da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à 

instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006284-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, LEANDRO ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por 

Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 22.9.2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em 
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sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

nítido o dano moral sofrido. Diz ter sofrido lesões permanentes no seu 

membro superior esquerdo e demais lesões a serem apuradas em perícia 

judicial. Pugna, assim, a procedência do pleito, a fim de receber a 

indenização devida, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo, além da inversão do ônus da prova. Pede, 

ainda, sejam os honorários fixados no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), na forma do § 8º, do art. 85, do CPC ou, em 20% sobre 

o valor da causa. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a 

ausência de documentação necessária ao processamento administrativo, 

enfatizando que a parte requerente nunca compareceu à sucursal para 

requerer a indenização nas vias administrativas, bem como o laudo do IML, 

pugnando, por isso, pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mérito, assevera que a parte 

demandante não comprova o seu direito indenizatório, vez que sequer foi 

juntado registro de ocorrência do sinistro lavrado por autoridade policial de 

trânsito, não havendo prova de que as lesões decorreram de acidente 

veicular, tampouco da invalidez. Sustenta a necessidade de produção de 

prova pericial e, em caso de procedência do pleito, diz que a condenação 

deverá ocorrer após essa comprovação da invalidez, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em 

impugnação à contestação, a parte autora reitera os termos da inicial e 

pugna pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação 

dos honorários em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos 

do § 8º, do art. 85, do CPC. As partes não se opuseram ao resultado 

obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

porém, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, consistentes na inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide e na ausência de requerimento administrativo/não 

exaurimento da via administrativa e o laudo do IML. No que tange ao pedido 

de inclusão da Seguradora Líder no processo, assinale-se não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação 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 no polo passivo da lide. Quanto à ausência de 

requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Na hipótese vertente, de fato não consta pedido administrativo. 

Todavia, isso não enseja a extinção da demanda, como pretendido, pois o 

próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de 

seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 
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para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Desse modo, não há 

se falar em extinção do processo sem resolução do mérito por ausência 

de interesse de agir. Desse modo, não há se falar em extinção do 

processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, 

tampouco em imprescindibilidade da juntada de laudo do IML, tendo em 

vista que o referido laudo não é prova indispensável para o ajuizamento 

da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de indenização 

administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a 

realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no 

art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na 

esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte requerente, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor 

explicando, as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face 

da hipossuficiência da parte requerente, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela parte requerente 

decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticado com sequelas em seu ombro esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

75%. Outrossim, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 
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requerente teve as funções da estrutura do seu ombro esquerdo, 

quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão no caso em tela é 

parcial e, por isso, quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 75% de 25%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos morais, 

cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, 

não caracteriza o abalo moral sustentado pela demandante, uma vez que 

não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Referente à proibição 

da requerida de comunicar-se com a parte autora extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante ao argumento de que a requerida 

deverá ser condenada como litigante de má-fé impõe-se esclarecer que, 

para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, 

II, do CPC, faz-se necessária a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada nos autos. Ademais, cumpre ressaltar 

que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé 

exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta 

esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha 

sido dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, tanto que a ação foi julgada 

procedente, não há que se falar em litigância de má-fé. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pela autora, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Leandro Alves dos Santos na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de condená-la em danos 

morais. Condeno-a, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), dado o baixo valor da causa, levando-se em conta a 

natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pela advogada e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005630-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FONSECA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

(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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005459-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERNANDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DAL PRA OAB - MT22783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1005459-59.2020.8.11.0041 (MF) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) Juntar documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (carteira de 

trabalho, declaração de imposto de renda, holerites, etc..) sob pena de 

indeferimento do benefício. 2) Adequar o valor da causa, devendo 

corresponder ao benefício patrimonial pleiteado, tanto no que se refere ao 

pedido de indenização quanto ao pedido declaratório ( art. 292, V e VI do 

CPC). 3) Juntar as faturas de consumo de Janeiro/2019 a Outubro/2019, o 

termo de parcelamento dos débitos e a reclamação junto ao Procon 

mencionados na exordial. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para análise de pedido com urgência. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037744-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVANILSON TAVARES SANTA BRIGIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1021962-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHA OAB - MT7102-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do §2º do art. 550 do CPC,

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005757-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS SIMONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR TODESCHINI (ESPÓLIO)

TODESCHINI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais e 

taxa judiciária, com as respectivas guias eletrônicas, observando-se as 

disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 

18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do NCPC. Após, voltem os 

autos conclusos para análise de pedido com urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011017-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE MORAES DE FRANCA (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))

 

Intimação da parte Autora para promover o regular andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002839-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRO FELIPE 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))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1045720-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMARA APARECIDA DA ROCHA VIEGAS DE PINHO (AUTOR(A))

JANIO VIEGAS DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR EDSON WAYHS (REU)

 

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: 1016998-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANE ROSA DA SILVA LIMA (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))

 

Intimação das partes para manifestarem das provas que ainda pretendam 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022095-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE JUNIOR ALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para promover o regular andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036532-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que diante o equivoco na intimação referente à audiência 

designada para o dia 28 de Janeiro de 2020, designo o dia 04/05/2020, às 

09:00 horas, para realização da audiência de conciliação, que será 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Ficando as partes intimadas por seus patronos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005794-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES BORGES (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):

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, 12 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005823-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIA MARTINS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

RENAULT DO BRASIL S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de fazer c/c 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, 12 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005853-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIM VIEIRA DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

( c) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, 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, e 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 

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, 12 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032064-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIROSHI KIKUTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, Nesta Ação de Cobrança a parte requerente compelida a 

comprovar o recolhimento das custas de distribuição, vem aos autos 

informar que as custas já foram recolhidas, alegando que a guia emitida foi 

gerada de forma errônea, e que o equívoco somente foi percebido depois 

de efetuado o pagamento. Posto isso, em vista da informação trazida pela 

parte autora no Id 27362456, determino o encaminhamento do presente 

feito ao Distribuidor, para averiguação do recolhimento das custas do 

presente feito, cuja guia encontra-se anexada no Id 27362457, para 

posterior prosseguimento da ação. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005835-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMI MAHMOUD ARABI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA POLLA REINHEIMER OAB - MT14497/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIROSHI KIKUTA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação Monitória, onde a parte requerente formula 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira 

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 o comprovante de renda (cópia da 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 321 e 290, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021323-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO AGUILLAR ROCHA OAB - SP320585 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial 

convertido em Titulo Executivo pela sentença prolatada nos autos, 

passando o feito a ter prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o 

artigo 523 do CPC. No caso, a parte autora vem requerer a intimação da 

parte requerida para cumprimento da sentença, que já transitou em julgado 

(Id 22272378). Assim, não havendo nos autos comprovação do 

pagamento da condenação, defiro o pedido de execução formulada pela 

parte requerente no Id nº 27725652. Procedam-se as anotações 

necessárias no feito, fazendo constar a fase de Cumprimento de 

Sentença. A seguir, intime-se a parte requerida, para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do valor da condenação, na forma 

estabelecida no artigo 513, do CPC. Consigne-se que não havendo 

pagamento no prazo acima estipulado, incidirá a multa de 10% e, ainda, os 

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

exequendo - § 1º do artigo 523, do CPC. Ocorrendo o pagamento, diga a 

parte exequente em cinco dias, quanto ao valor depositado, sob pena de 

preclusão. Caso contrário, intime-se a parte exequente para no prazo de 

cinco dias, apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito 

exequendo, incluído da multa e os honorários fixados nesta fase de 

execução, bem como, para no mesmo prazo indicar bens à penhora. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046135-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEI ALMEIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Tendo em vista o teor da decisão do Agravo de Instrumento 

anexada no Id nº 29122125, intime-se a parte exequente, por seu patrono, 

via DJE, para no prazo de quinze dias, juntar nos autos a guia de 

recolhimento das custas processuais, acompanhada do comprovante de 

pagamento, conforme determina a decisão lançada no Id 27166721, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito com base 

no que dispõe o artigo 290 do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 

de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005838-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO YULE BELLUF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A P X CONSTRUTORA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial, onde o exequente 

formula pedido de gratuidade da Justiça, alegando insuficiência de 

recursos para arcas com as despesas processuais. Ao teor do que 

dispõe o inciso LXXIV, do artigo 5º da Constituição Federal, para obtenção 

do benefício da assistência judiciária gratuita, a dificuldade financeira para 

arcar com as despesas processuais, deve ser devidamente comprovada 

nos autos. O que temos visto no Judiciário Matogrossense é um excesso 

indiscriminado de pedidos de assistência judiciária gratuita, formulados por 

pessoas, incluindo funcionários públicos, profissionais autônomos bem 

sucedidos, empresários, pecuaristas, industriais e comerciantes, que, 

mesmo tendo condição financeira de arcar com as despesas do 

processo, simplesmente invocam as benesses dos artigos 2º, parágrafo 

único, e 4º, da Lei nº 1.060/50, afirmando não terem condições de pagar 

as despesas do processo, quando na verdade as têm. No caso em 

apreço, falta nos autos comprovação da alegada incapacidade financeira, 

e o valor envolvido na lide, também se mostra contraditório a alegação de 

hipossuficiência. Posto isso, não havendo demonstração da alegada 

incapacidade financeira, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do 

CPC, intime-se a parte exequente para no prazo de 15 (quinze) dias, 

demonstrar nos autos que faz jus ao benefício requerido, anexando no 

feito o documento probatório da alegada hipossuficiência (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 o artigo 290, do Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047276-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

onde a requerente vem aos autos emendar a inicial, comprovando o 

recolhimento das custas processuais, requerendo o prosseguimento do 

feito. Sanada a pendência estando o feito instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido formulado nos Id 27797375, para emenda 

da inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 
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determino a 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 audiência, cite-se e intime-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se da audiência a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU SOUZA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

SEGURADORA LÍDER (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 vem aos autos 

emendar o pedido inicial, anexando o comprovante do protocolo do 

requerimento administrativo datado de 21 de Janeiro de 2020, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT, conforme documento anexado 

nos autos no Id 29064761. 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, 12 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062296-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA DE BRITO GOMES OAB - RJ125536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

onde a requerente vem aos autos emendar a inicial, comprovando o 

recolhimento das custas processuais, requerendo o prosseguimento do 

feito. Sanada a pendência estando o feito instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido formulado nos Id 28982873, para emenda 

da inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a 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 audiência, cite-se e intime-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se da audiência a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de 

Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058927-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA BARCARO OAB - MT19819-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDORADO AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE, onde a parte exequente vem aos autos emendar o 

pedido inicial e comprovar o recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o feito instruído com os 

documentos indispensáveis, recebo o pedido formulado no identificador 

28719853 para emenda do pedido. Cite-se o(s) executado(s) para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do Código de Processo 

Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos pelo (s) executado 

(s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Expeça-se 

mandado de citação, penhora e avaliação de bens, constando 

expressamente do mandado que no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida para metade, ou seja, 

para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). 

Conste, também, que o executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá constar que se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução e que nos 10 (dez) dias 

seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes 

em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação 

com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem 

pagamento, deverá o senhor oficial de justiça proceder de imediato à 

penhora de bens, tantos quantos bastem para o pagamento do principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, e a sua avaliação, 

lavrando o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) 

executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005890-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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

 

(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, 12 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1054858-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT13394-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME BUSANELLO OAB - MT27693/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO (C) Vistos, Trata-se de Ação Monitoria onde a parte 

autora vem aos autos emenda o pedido, comprovando o recolhimento das 

custas processuais requerendo o prosseguimento do feito. Estando os 

autos instruído com prova escrita, sem eficácia de Título Executivo 

(Contrato) tem-se em tese, por satisfeito, o requisito da Ação Monitória - 

artigo 700, caput do CPC. Posto isso, recebo o pedido formulado pela parte 

requerente no Id 26462387, para emenda do pedido inicial. Cite-se a(s) 

parte(s) requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da quantia pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Nos 

termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no mandado, 

que o requerido será isento do pagamento das custas processuais se 

cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024673-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA JULIANA PAIVA NOBREGA DE MIRANDA (EXECUTADO)

DIEGO RODRIGO SILVA DE MIRANDA (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 24260166. 

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, 12 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016625-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONI ALEXANDRE DE BRITO (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016625-93.2017.8.11.0041(LP) 

AUTOR(A): RONI ALEXANDRE DE BRITO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA VISTOS, INTIMEM-SE AS PARTES para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos acerca da petição 

juntada no id. 27443751/27443998 e após voltem os autos conclusos para 

ulteriores deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033520-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL STAUT ALBANEZE OAB - MT15521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória que a parte requerida não foi citada 

por não ter sido localizada nos autos. No caso verifica-se que a parte 

autora constituiu novo patrono, conforme informação anexada no pedido 

formulado no Id 28811181. Dessa forma, devolvo aos autos à secretaria 
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para que seja habilitado no Sistema PJE o novo patrono constituído pela 

parte requerente titular do certificado digital que assinou o pedido 

formulado no Id 28811181 e/ou o(a) advogado(a) específico(a) indicado(a) 

para receber as intimações, a fim de se evitar nulidades na publicação dos 

atos processuais. Regularizado, intime-se a parte autora por seu novo 

patrono, 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. Após, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. YALE Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024710-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (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 24059225. 

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, 12 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016823-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULLIAN TOSSUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIR FERNANDO JARDIM PRATES - ME (REQUERIDO)

EUDES MARTINS DE BULHOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente em manifestação vem informa que a parte 

requerida não foi localizada no endereço indicado nos autos, requerendo 

ao final diligencia do Juízo para localização do novo endereço do 

requerido. No presente caso, vê-se que existem duas partes requeridas, e 

o pedido formulado pelo requerente, sequer informa o nome e o CPF do 

requerido a ser pesquisado. Sabe-se que os Sistemas eletrônicos 

colocados a disposição do Magistrado para dar agilidade processual, tem 

sobrecarregado o trabalho dos Juízes de primeira instancia, não podendo 

o autor, em caso de pedido de busca eximir-se de lançar no pedido as 

informações básicas necessárias para realização do ato, tais, como, 

nome da parte e ser localizada, numero do CPF ou do CNPJ, como ocorreu 

neste caso. Isto posto, intime-se a parte requerente para no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer para os autos as informações necessárias para 

realização da busca requerida, para posterior formalização do ato, sob 

pena de indeferimento. Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 

de Fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001033-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES (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):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

emendar a inicial, anexando no feito documento que demonstra a alegada 

hipossuficiência, requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido 

instruído com os documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos 

básicos, defiro o pedido formulado no Id 29044835, para emenda da inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

até prova em contrário, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. No caso, a parte Autora 

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. 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 da parte 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. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de Fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018111-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JAIME UBARANA (REU)

ANA CAROLINE JACOBS FREIRE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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(C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, onde a 

parte autora vem aos autos indicar novo endereço para citação da parte 

requerida Anotem-se nos autos o novo endereço da parte requerida, 

indicado no Id 28092952. A seguir, cite-se a parte requerida no novo 

endereço e na forma determinada na decisão lançada no Id 20069406. 

Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009767-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

exequente vem aos autos indicar novo endereço para citação da parte 

executada Anotem-se nos autos o novo endereço indicado no Id 

26624547. A seguir, cite-se a parte executada no novo endereço e na 

forma determinada no Id 13359882. Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013756-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1013756-26.2018.8.11.0041(J) VISTOS, Em análise dos autos, 

verifico que a parte Executada no id. 29022360, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032352-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE RIBEIRO BANDEIRA DE MELLO OAB - RJ088556 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU ORELIO WOBETO CAMILOTTI (EXECUTADO)

DIOGO WOBETO (EXECUTADO)

ARLINDO WOBETO (EXECUTADO)

WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, As partes executadas não foram localizadas para serem 

citadas no endereço indicado nos autos, tendo a parte exequente 

requerido diligencia do Juízo, para localização de seus endereços. 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 

25946101. 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, 12 de Fevereiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1045271-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E 

FISIOTERAPIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEIDI DOMINGUES SERAFIM OAB - SC40634 (ADVOGADO(A))
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(c) Vistos, O artigo 98 e seguintes do CPC condiciona a prestação da 

assistência judiciária gratuita, mediante comprovação de insuficiência de 

recursos, todavia, no caso dos autos verifico que os documentos 

juntados pela parte Autora não se coadunam à hipossuficiência financeira 

exigida em lei, sobretudo considerando o valor dos seus proventos e a 

existência de bens incompatíveis com a referida condição. Importa grafar 

que pedidos de gratuidade/exoneração parcial constituem proporção 

considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo 

distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse benefício, 

como exigência de uma justiça administrável, que possa se autos 

sustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a todos, 

indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não possam 

despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um processo 

com tudo o que isso implica. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no que 

dispõe o artigo 99 §2º do CPC, INDEFIRO por ora o pedido de gratuidade 

formulado na inicial. INTIME-SE a parte Requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena cancelamento da distribuição do presente feito, de 

acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de 

Fevereiro de 2020.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 726070 Nr: 21843-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON JOSEPAZ DE ALMEIDA, GESSINEYA 

AUXILIADORA NEVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297, JOÃO THIAGO BRAGA GOUVEIA - 

OAB:24764/O

 Cód.726070

VISTOS.

De proêmio, consigno que a parte Exequente pugnou às fls.124/131, o 

desbloqueio dos bens rastreados via sistema Bacenjud e Renajud de 

titularidade da Executada.

 Na sequência, a Exequente formulou pedido de penhora, indicando na 

mesma oportunidade (fls.124/131), o imóvel localizado no Condomínio 

Residencial Paiaguas Quadra 03-A (Exequente), apartamento 104, bloco 

06, situado na Rua D, S/Nº, bairro Paiaguas, CEP 78.058-090, nesta 

Capital.

Instada a se manifestar, às fls.136/142 Executada pleiteou pela 

concessão do benefício da gratuidade, concordou com o desbloqueio dos 

bens pleiteados pela Exequente, asseverando ser parte ilegítima para 
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compor o polo passivo da ação, uma vez que antes mesmo da sua 

propositura, a Executada já não seria proprietária do imóvel que originou o 

débito exequendo, pleiteando ao final a designação de audiência de 

conciliação.

Por todo o EXPOSTO:

1) DEFIRO o pedido de desbloqueio do veículo da Executada restringido às 

fls.123, formulado pelo Exequente às fls.124/131, cuja liberação 

acompanha esta decisão.

2) Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Executada, e por consequência, CONCEDO-LHE 

os benefícios da Justiça Gratuita, com efeito ex nunc a partir desta 

decisão, até que se prove o contrário das informações exaradas. (REsp. 

nº 904.289/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão)

3) Quanto ao pedido de penhora do imóvel indicado pelo Exequente, 

INTIME-SE o Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias trazer aos 

autos o inteiro teor da matricula atualizada do imóvel indicado, devendo no 

mesmo prazo se manifestar quanto às alegações, documentos e pedidos 

da parte Executada formulados às fls.136/148.

4) DEFIRO a habilitação do patrono da Executada, promovam-se as 

devidas atualizações nos termos da procuração outorgada às fls.143. 

CERTIFIQUE-SE.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 24775 Nr: 2110-47.1992.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR CAETANO DE OLIVEIRA E S/M NILZA HELENA 

MACEDO DE OL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYRTON SILVEIRA, MARCELO SILVESTRIN 

SILVEIRA

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

OAB:4651/MT, SORAYA MARANHÃO BAGIO - OAB:8079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 24775

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde a 

capacidade da parte executada Clayrton Silveira, se desfez com seu 

falecimento noticiado pelo Oficial de Justiça as folhas 695, sendo 

necessária a habilitação do espólio ou sucessores, conforme preconiza o 

artigo 110, do CPC em vigência.

O artigo 313, I do CPC, preconiza a suspensão do processo pela morte de 

qualquer das partes, estipulando no parágrafo 1º, que a na hipótese do 

inciso I, a suspensão se processará os termos do artigo 689.

Diante do exposto, indefiro o pedido formulado pela parte exequente as 

folhas 697/698, por falta de amparo legal, suspendo o andamento do 

presente feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme dispõe os § 1º 

e 2º, incido I do art. 313, do CPC, até que ocorra a substituição 

processual.

Intime-se a parte exequente para proceder necessária habilitação do 

espólio ou sucessores, no prazo acima estipulado, para posterior 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo.

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

autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2020

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 813989 Nr: 20462-18.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL GREGÓRIO 

CASTELLAR PINHEIRO FILHO - OAB:OAB/SP 121.758

 Código – 813989

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 234/239 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Embargante, conforme 

estabelecido na sentença de fl.93.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

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

 Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1144496 Nr: 29399-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO FLORIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA - VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. 

FILHO - OAB:13.685 MT, REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Décio Freire - OAB:2255-A

 DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por FABIANO FLORIANO DE SOUZA em desfavor de CASAS BAHIA - VIA 

VAREJO S/A. CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa a 

exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º do 

CPC).Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação das partes vencedoras expressando o desejo de executar 

a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT)Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá /MT, 11 de fevereiro de 2020.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078036 Nr: 221-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO CELIO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Intimação do advogado JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS, para, no prazo 

de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de 

busca e apreensão

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402921 Nr: 34924-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFORT MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, 

DANIELE FIGUEIREDO DE MENDONÇA, JUNYOR FIGUEIREDO DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA 

PEREIRA - OAB:9.405/MT, MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - OAB:25.731-O

 Intimação do advogada MIRLAINE OLIVEIRA PIRES, para, no prazo de 03 

dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e 

apreensão.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12646 Nr: 9771-96.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ILHAS DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DONIZETE HEMAN RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH MACEDO - 

OAB:6.912 MT

 Intimação da parte executada, para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

dos cálculos apresentados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062817 Nr: 52259-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FIGUEIREDO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI QUEIROZ FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:16336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação parte Executada para, no prazo legal, 

manifestar-se sobre o cálculo apresentado de fl. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809171 Nr: 15644-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLUGMAIS DISTRIBUIDORA INFORMÁTICA E 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA, FLAVIO 

FERNANDO ZILIO DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho a intimação da Executada para,no mesmo prazo 

legal, manifestar -se sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que 

deverá declarar se concorda com o valor indicado ou apresentar planilha 

de cálculo indicando qual o valor incontroverso do crédito, bem como 

quanto a constrição de ativos financeiros em sua conta bancária indicada 

ou não pela parte exequente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242976 Nr: 11447-69.2006.811.0041

 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: WILSON ROBERTO SAPUCCI, MARIA DE LOUDES 

MOLEIRO SAPUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LOURICE MANSUR BUMLAI 

AYOUB, EMILI BUNLAI AYOUB GIGLIO, MICHEL DAUD AYUD SOBRINHO, 

LEILA AYOUB MALOUF, NEILI BUNLAI AYOUB GRUNWALD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE LIMA IZAIAS - 

OAB:9365, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:10604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA LITELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572 - OAB/MT, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

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

OAB:4.032/MT, Mayara Cristina Cintra Rosa - OAB:24.217

 Intimação do advogada MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA, para, no 

prazo de 03 dias, proceder a devolução dos autos em cartório, sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1108163 Nr: 13943-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIANO TASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, Sociedade Educacional Leonardo da 

Vinci S/S Ltda - UNIASSELVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:MT 20778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, HENRIQUE KLOCH - OAB:9684, JAURI DA 

ROZA - OAB:28177

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por FRANCIANO 

TASSO para confirmar a liminar concedida às fls. 118/119, e CONDENAR 

solidariamente as Requeridas ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA e 

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - UNIASSELVI 

na obrigação de cobrar somente a quantia remanescente à bolsa 

concedida pelo FIES, no importe de R$ 108,10 (cento e oito reais e dez 

centavos), bem como, ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a 

título de dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT)Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1135000 Nr: 25080-98.2016.811.0041

 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: WERIDYANA KOHLHASE FLECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BRADESCO 

COMPANHIA DE SEGUROS S.A

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

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

WERIDYANA KOHLHASE FLECK, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A 

e BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS S.A.CONDENO a parte Autora ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do 

CPC, ficando suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça 

gratuita (fl. 51) (artigo 98,§3º do NCPC). Transitado em julgado e 

decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da 

CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de 

fevereiro de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015162 Nr: 29759-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL MANOEL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CORREA SILVA 

MENDES HARTMANN - OAB:29.620/GO, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:16.240, MIGUELINA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA BORGES - 

OAB:7765, NARA RUBIA TOMAS DA SILVA - OAB:36428/GO, RAUL 

ANTONIO SANTOS BORGES - OAB:29620/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 76, no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito, 

conforme anteriormente determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 359782 Nr: 30018-20.2008.811.0041

 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: ANDERSON FILIU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO MANGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13.594/MT, GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15959, MANOEL 

GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - OAB:13595, VINÍCIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BELLÓ - 

OAB:6345-MT

 Certifico o decurso de prazo para manifestações do despacho/intimação 

de fls.385. No ensejo, procedo intimação da parte autora para no prazo 

legal, proceder o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391063 Nr: 26874-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEYTON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO & BARBOSA SIMÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO COSTA MARQUES 

NEVES - OAB:11403/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLAUCIA DE O. 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1082343 Nr: 2654-92.2016.811.0041

 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: LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS ÓPTICOS E 

ESPORTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA FENIX 

EIRELI – ME , ROMÃO ROMEIRO SOUZA

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

OAB:OAB/SP 39.006, EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:OAB/SP 162.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para a parte autora apresentar o 

demonstrativo de débito atualizado. No ensejo, procedo intimação da parte 

executada para efetuar o pagamento do débito, conforme determina na 

sentença de fls.111/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015418 Nr: 29885-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEL BAKER TAMINI NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:6.949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 155, no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041921 Nr: 42495-31.2015.811.0041

 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: LUCIA MARTINS DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 287, no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291766 Nr: 11109-61.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MACEDO, CARLOS ARTHUR BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSITA RIBEIRO DA SILVA, OLIMPIO PEREIRA 

DE OLIVEIRA, ISAAC NEPOMUCENO FILHO, MARCELO AUGUSTO PAVANI 

MACHADO, CELSO DORILEO LEITE, ARMANDO JORGE ZAMAR, JOSÉ 

ROBERTO DA SILVA REGO, MARIO APARECIDO FERREIRA, FABRÍCIO 

MARTINS DE ARAÚJO, JOSÉ ZANIN, JORGE YSHUZUKA, JORGE KIMURA, 

CLAUDIA CANDIDO DE SOUZA MAEDA, JORGE CARLOS CÂNDIDO DE 

SOUZA, JOSE CARLOS CANDIDO DE SOUZA, CARLA ANDRÉIA VEIGA 

BERTAIA, SOLIDONIO JOSÉ CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, GOULTH VALENTE 

SOUZA DE FIGUEIREDO - OAB:7082, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA 

MEES - OAB:13.356/MT, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850, 

WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8331/O

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705585 Nr: 40151-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI ALVES VITURINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIANO MONTEIRO NETO - 

OAB:31142, PABLO DOTTO - OAB:147434, RICARDO LOPES GODOY - 

OAB:77167/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 771012 Nr: 24060-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9.510/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002926-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA BARROS DE LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1002926-30.2020.8.11.0041 (p) VISTOS, Tendo em vista os 

argumentos corroborados pela parte Requerida nos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interposto no id.29154165, notadamente quanto a alegação 

de ausência de notas para serem lançadas em razão da suposta ausência 

de avaliações realizadas pela aluna, entendo que a efetiva aprovação da 

Requerente nas matérias da grade curricular estão a depender de maior 

dilação probatória, e, por isso, reclamam a parcial revogação da decisão 

proferida no id. 28940822. A par disso, entendo prudente facultar à parte 

Autora tão somente a participação simbólica na cerimônia de colação de 

grau, sem que isso implique o reconhecimento acerca da conclusão do 

curso ou a expedição de diploma, até que sobrevenha aos autos 

elementos de prova seguros e concretos quanto a regular submissão 

daquela às avaliações e obtenção da respectiva nota para aprovação das 

disciplinas do curso. INTIMEM-SE. Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013950-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LAVA-JATO SANTA RITA (REU)

CLAUDIO PEDROSO DE SIQUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003930-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KAROLINNY ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS OAB - MT6693-O (ADVOGADO(A))

VITOR JULIANO RAMOS OAB - MT15320-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1003930-05.2020.8.11.0041 (p) VISTOS, Tendo em vista o 

INDEFERIMENTO do efeito suspensivo no Recurso de Agravo de 

Instrumento interposto pela parte Requerida (id.28835450), e estando 

comprovado pelos documentos juntados no id. 29053802 e 29053804 pela 

parte Autora o descumprimento da decisão judicial (id.29053800), nos 

termos do artigo 380 da CNGC, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo 

de 24h(vinte e quatro horas), cumprir integralmente a decisão liminar, no 

sentido de promover a AUTORIZAÇÃO das SESSOES DE ESTIMULAÇÃO 

ELETROMAGNÉTICA, sob pena das “sanções civis (v.g. multa prevista nos 

artigo 77, IV, §1º e seguintes, artigo 497 e artigo 498 do CPC), penais 

(caracterização de crime de desobediência – art. 330, do Código Penal) e 

administrativas, COMPROVANDO nos autos no prazo de 48h(quarenta e 

oito horas) o integral cumprimento da ordem. 2 – Fica desde já majorada a 

multa para o caso de descumprimento da presente decisão, no importe de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) POR HORA, nos termos do §2º do artigo 77 do 

CPC, além da adoção de outras medidas necessárias, conforme estatuído 

no art. 536 e 537, do CPC. 3 - Havendo notícia de descumprimento desta 

ordem judicial, extraia-se cópia a partir da decisão em questão e dos 

documentos previsto no artigo 381 da CNGC, e encaminhe-a ao Ministério 

Público para adoção das providências legais pertinentes, no que tange à 

responsabilização criminal e administrativa da autoridade descumpridora. 

Consigno a impossibilidade de deliberar quanto ao levantamento do valor 

depositado pela parte Requerida em razão do ato ter sido praticado nos 

autos do Recurso de Agravo de Instrumento. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020116-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENICE GODOI RODRIGUES (AUTOR(A))

PAULO DE TARSO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDROXANIA ALVES FERNANDES (REU)

SEBASTIAO CARLOS FERRARI (REU)

GHILSENIR RAMALHO CORREA FERRARI (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020116-45.2016.8.11.0041. (p) AUTOR(A): 

PAULO DE TARSO RODRIGUES, DENICE GODOI RODRIGUES RÉU: 

SEBASTIAO CARLOS FERRARI, GHILSENIR RAMALHO CORREA FERRARI, 

HIDROXANIA ALVES FERNANDES VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS que PAULO DE 

TARSO RODRIGUES e DENICE GODOI RODRIGUES movem em desfavor de 

SEBASTIÃO CARLOS FERRARI, GHILSENIR RAMALHO CORREA FERRARI 

e HIDROXANIA ALVES FERNANDES, alegando em síntese que em 

29/07/1993 celebraram com os dois primeiros Requeridos contrato 

particular de compromisso de cessão de direitos de imóvel urbano, 

referente ao imóvel residencial de sua propriedade, o qual possuía 

financiamento imobiliário celebrado junto à Caixa Econômica Federal – CEF, 

pelo valor de Cr$ 450.000.000,00 sendo pago no ato da assinatura do 

contrato, comprometendo-se ainda manter em dia o pagamento das 

prestações do financiamento junto à CEF até final liquidação do 

financiamento, bem como providenciar no prazo de até 02 anos, a 

transferência para os seus nomes do respectivo financiamento junto à 

instituição financeira. Discorrem que em 21/01/2000, a pedido dos dois 

primeiros Requeridos, outorgaram procuração em favor da terceira 

Requerida, para que esta os representasse junto ao agente financeiro e 

tratar de assunto relacionado ao imóvel em questão, contudo, “passados 

mais de 23 anos da celebração do contrato particular de cessão de 

direitos, os Réus não providenciaram a transferência do financiamento até 

o presente instante, tampouco efetuaram a liquidação do contrato, 

restando atualmente uma dívida junto à instituição bancária em nome dos 

Autores, no valor de R$ 498.597,02”, além do que “os Réus deixaram de 

adimplir com a taxa condominial incidente sobre o imóvel residencial, cujo 

débito apurado até 03/11/2016 importa em R$ 38.169,05”. Salienta que a 

terceira Requerida, de posse do instrumento de procuração outorgado 

pelos Autores, ajuizou ação revisional em desfavor da CEF, atinente ao 

contrato de financiamento, sendo a mesma julgada improcedente, o que 

culminou, inclusive, com o bloqueio judicial de valores das contas do 

primeiro Requerente. Obtempera que em razão disso, em agosto de 2015 

notificaram extrajudicialmente os Requeridos para cumprimento da avença, 

bem como revogaram a procuração outorgada à terceira Requerida, 

porém, frustrada a tentativa de solução amigável, ajuizaram a presente 

demanda, visando à rescisão do contrato particular de compromisso de 

cessão de direito de imóvel urbano, com a consequente reintegração na 

posse do imóvel e ressarcimento dos prejuízos materiais e morais 

ocasionados. Requereram por fim, a concessão de tutela de evidência, 
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com fundamento no artigo 311, do CPC, para declarar rescindido o 

contrato, determinando, por consequência, a imediata desocupação do 

imóvel pelos Réus, ou por qualquer outra pessoa que eventualmente 

esteja na posse, reintegrando os Autores na posse do imóvel. É O 

NECESSÁRIOO. DECIDO. Nos termos do art. 294, CPC, a tutela provisória 

pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo os requisitos da 

primeira os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e da segunda, a 

caracterização do abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte e a prova inequívoca, isto é, comprovada 

documentalmente, do seu direito, fundado em tese firmada em julgamento 

de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Em análise do tema, válidos 

são os esclarecimentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, senão vejamos: “Em comparação com a tutela de urgência, a tutela 

de evidência igualmente exige a plausibilidade do direito invocado, mas 

prescinde da demonstração do risco de dano. Vale dizer, o direito da parte 

requerente é tão óbvio que deve ser prontamente reconhecido pelo juiz. 

[...] A redação dada ao parágrafo único demonstra que as situações que 

ensejam a concessão da tutela da evidência não são cumulativas, isto é, 

não precisam estar todas presentes para que o requerente da medida 

tenha seu pedido acolhido. A presença de apenas uma delas já assegura 

a concessão da tutela. (in Comentários ao Código de Processo Civil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 871)” No caso, os Requerentes 

pretendem a concessão de tutela provisória, amparada na evidência, para 

rescisão imediata do contrato em relação ao imóvel alienado aos 

Requeridos nos idos de 1993, sob o argumento que descumpriram os 

termos da avença ao deixarem de efetuar o pagamento das prestações do 

financiamento que pendia sobre ele, bem ainda de promover a 

transferência da titularidade do respectivo financiamento. Destarte, mister 

pontuar que é do entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal 

de Justiça que em casos deste jaez, faz-se imprescindível que se 

promova a prévia resolução judicial do contrato, tampouco é caso de 

concessão da liminar prevista no artigo 562 do CPC, pois como também é 

pacífico na jurisprudência daquela Corte Superior, “[...] não há falar-se em 

antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o 

contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a 

resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado 

esbulho possessório” (cf., novamente, REsp nº 620.787/SP, Quarta 

Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28/04/2009). Mormente, não se 

pode olvidar que a norma do parágrafo único do artigo 311 do Código de 

Processo Civil é clara no sentido de que apenas as hipóteses dos incisos 

II e III podem ser decididas liminarmente pelo juiz, de modo que não 

havendo, pois, “tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

súmula vinculante” (inciso II) que suporte o pedido dos Requerentes e não 

se tratando de “pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito” (inciso III), impõe-se o indeferimento da 

medida. ANTE AO EXPOSTO, não estando preenchidos os requisitos do 

artigo 311 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA postulada pelos 

Requerentes. CITEM-SE E INTIMEM-SE as partes Requeridas para 

conhecimento da ação e para comparecerem a audiência de conciliação 

prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil, em data a ser 

designada pela Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de 

Solução de Conflitos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que 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. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061310-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALY BANDEIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT8328-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº2061310-20.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, aventada por MAGALY BANDEIRA BISPO 

em desfavor de BANCO PANAMERICANO S/A, alegando em apertada 

síntese que a parte Requerida estaria efetuando descontos mensais na 

sua folha de pagamento no valor de R$ 437,60 (quatrocentos e trinta e 

sete reais e sessenta centavos), consubstanciado em um contrato 

fraudulento de empréstimo supostamente realizado no ano de 2015. 

Obtempera ter distribuído anteriormente a presente demanda perante o 

Juizado Especial, no qual a sentença que lhe foi favorável reconhecendo 

a ilicitude da cobrança foi reformada em grau de recurso ante a 

necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. Requereu ao 

final a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a inversão do 

ônus da prova e a realização de perícia grafotécnica nos contratos para 

viabilizar o imediato julgamento da lide por entender que o processo já está 

suficientemente instruído. É O NECESSÁRIO. DECIDO. Inicialmente, insta 

esclarecer quanto ao pedido “para que seja realizada perícia grafotécnica 

nos contratos apresentados”, a novel Legislação Processual, 

especificamente os artigos 381 a 383, do CPC, facultou a produção 

antecipada de provas por meio de um pedido a ser requerido em ação 

autônoma, não se enquadrando no instituto da tutela de urgência, 

elencada no artigo 300, do referido códex, esclarecendo a doutrina a 

respeito que: "(...) a produção antecipada de provas está garantida pelo 

arts. 381 a 383 do Novo CPC, sendo possível a qualquer interessado o 

ingresso de uma ação com o objetivo exclusivo de produção de qualquer 

meio de prova. A produção antecipada de provas perdeu sua natureza 

cautelar, tornando-se tão somente uma ação probatória autônoma, pela 

qual se produz uma prova antes do processo principal sem a necessidade 

de ser comprovado o periculum in mora". Novo CPC Comentado artigo por 

artigo. Daniel Amorim Assumpção. 1ª ed. - Salvador: Editora Juspodivm, 

2016, p. 381. Lado outro, ainda que diverso fosse o entendimento, 

estabelece o artigo 381, I, do CPC, que: "A produção antecipada da prova 

será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a 

tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na 

pendência da ação;" A par disso, o fato de ter sido reconhecido na 

demanda anterior ajuizada pela Requerente a imprescindibilidade na 

produção da prova pericial grafotécnica, ao meu sentir não tem o condão 

de impor de pronto sua realização, ou seja, antes da correta 

angularização processual e o início da fase instrutória e/ou saneamento 

do feito. Mormente, tais argumentos não se enquadram na hipótese de 

fundado receio a justificar a realização antecipada da prova pericial 

grafotécnica, sobretudo porque a questão posta em debate atine à própria 

autenticidade dos documentos produzidos pela parte Requerida, de modo 

que o Código de Processo Civil excepciona a regra do ônus da prova nos 

casos em que se tratar de impugnação da autenticidade, incumbindo à 

parte que produziu o documento se valer de tal prova para sustentar a 

legitimidade de sua conduta, nos termos do art. 429, II, do mesmo diploma 

legal. Por fim, saliento quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, 

que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

consolidado no sentido de que a definição da distribuição desse ônus é 

uma providência típica da fase de saneamento do processo, por 

disposição expressa do artigo 357, III, do CPC. ANTE O EXPOSTO, por não 

estarem presentes os requisitos legais insculpidos no artigo 381 do CPC, 

INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial antecipada. INDEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova ser incabível neste momento 

processual, por disposição expressa do artigo 357, III, do CPC. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida, para conhecimento da ação e para 

comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 334, com as 

advertências do artigo 335, ambos do CPC, a ser designada pela 

Secretaria Judicial e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051153-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES (AUTOR(A))
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VERA LUCIA FERRARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES OAB - MT2420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR RIVERA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº1051153-85.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, RECEBO A EMENDA DA 

INICIAL juntada nos id´s 29037991;29027760;29027768; em atendimento 

ao despacho proferido no id.28369232. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA COMINAÇÃO PARA DESFAZIMENTO 

DA COLOCAÇÃO DE CORTINAS RETRATEIS DE VIDRO C/C ILEGALIDADE 

DE IMPUTAÇÃO DE MULTA E DE INEXISTENCIA DE ALTERACAO DE 

FACHADA OU COMPROMETIMENTO A SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO” que 

SERGIO DONIZETE NUNES E VERA LUCIA FERRARIA movem em desfavor 

de CONDOMÍNIO SOLAR RIVERA, alegando em síntese que a decisão dos 

condôminos tomada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 

03/10/2019 no sentido de proibir o “Fechamento da sacada através de 

cortina de vidro” estaria desamparada de critérios objetivos e 

fundamentos legais, violando aos limites e direitos personalíssimos do 

exercício da propriedade que constitui garantia fundamental do indivíduo. 

Discorre que as sobre todo estudo técnico elaborado por profissionais 

habilitados acerca da inexistência de risco à segurança estrutural do 

edifício, bem ainda quanto a ausência de interferência estética que 

implique na modificação da fachada de modo a justificar a deliberação em 

Assembleia. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para o fim 

de determinar a suspensão do prazo para retirada da cortina de vidro 

instalada na sacada do apartamento, imposto pela notificação emitida pelo 

Requerido até o julgamento do mérito. 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 referido códex. Com efeito, em que pese a relação 

jurídica firmada entre as partes ser regida por regras próprias, 

determinadas pela Convenção Condominial, conferindo aos particulares 

amplo espaço para o exercício da autonomia privada com a inserção de 

disposições atinentes às singularidades da convivência mútua, essas 

restrições condominiais baseadas no interesse coletivo devem obedecer 

critérios objetivos, razoáveis e proporcionais, de modo a não violar 

preceitos de ordem pública decorrentes dos vetores constitucionalmente 

estabelecidos. Entrementes, se por um lado é perfeitamente possível o 

questionamento trazido a baila pelos autores quanto a impossibilidade de 

limitar sobremaneira os direitos inerentes à propridade, doutro encontra-se 

compreensível preocupação do Requerido com questões atinentes à 

segurança e integridade do edifício e dos moradores. Porém, 

depreende-se que a premissa fática adotada pelo Requerido para justificar 

a proibição de colocação de sacada de vidro nas unidades autônomas 

ressente de maior dilação probatória, notadamente porque os Autores 

corroboraram fotografias e pareceres técnicos demostrando que o 

“fechamento da sacada por cortina de vidro” não altera a fachada do 

edifício ou acarreta prejuízo à sua harmonia arquitetônica e estética, como 

também não teria o condão de oferecer risco à segurança e solidez 

predial. Assim, ao menos por ora, em juízo de cognição sumária, a 

probabilidade do direito autoral perfaz evidenciada, porquanto há fortes 

elementos convergindo para a conclusão de que essa deliberação 

Assemblear deva ser relativizada, por constituir limitação 

infraconstitucional e abusiva, afrontando o quanto disposto no art. 1.335, I, 

do Código Civil, que prega que são direitos do condômino usar, fruir e 

livremente dispor das suas unidades. De outra sorte, o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, ancora-se no próprio fato de que a 

retirada da cortina de vidro implicará em ônus excessivo aos Requerentes 

frente ao eventual prejuízo que sua manutenção possa causar ao 

Condomínio, sobretudo considerando a inexistência de risco à segurança 

e integridade da coletividade. Outrossim, não está presente no caso o 

risco de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, pois em caso 

de improcedência haverá o restabelecimento da cobrança da multa, 

podendo o Requerido poderá buscar o ressarcimento dos valores que 

deixou de auferir. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial e 

DETERMINO à parte Requerida CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR RIVERA, 

suspenda os efeitos da notificação enviada aos Requerentes, dentre elas 

inclusive a cobrança da multa e demais cominações inerentes à decisão 

Assemblear quanto a proibição do fechamento das sacadas com cortina 

de vidro nas unidades autônomas, sob pena de multa que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento da 

presente decisão. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para os termos 

da ação e inclusive, para comparecer à audiência de conciliação prevista 

no artigo 334 do CPC, a ser designada pela Secretaria Judicial e realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando 

no mandado as advertências legais. Ficam os Requerentes intimados na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº 1000144-50.2020.8.11.0041 (MF) VISTOS, RECEBO A EMENDA DA 

INICIAL de id 28888602 para juntada de documentos. Trata-se de ação 

intitulada “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE DANOS 

COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, aventada por 

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., na qual pretende o Autor em sede de tutela de urgência o 

fornecimento dos serviços de internet e telefonia contratados. Narra o 

Requerente que aderiu em novembro de 2019 ao plano Vivo controle de 

internet e telefonia, porém desde o dia 21 de novembro de 2019 o serviço 

fora interrompido imotivadamente sendo o Autor impossibilitado de usufruir 

os serviços contratados, mesmo mantendo todas as contas em dia. Afirma 

que desde então procurou de todas as formas resolver o conflito, 

diligenciando até a loja requerida, realizando reclamações pelo Call center, 

além de protocolar uma reclamação administrativa junto ao Procon/MT, 

porém todas as tentativas foram infrutíferas. Assim, propõe a presente 

ação objetivando a condenação em danos morais pelos transtornos 

suportados e em sede de tutela de urgência compelir o Requerido a 

providenciar o fornecimento do serviço de internet e telefonia contratado, 

sob pena do pagamento de multa. 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 Novo Código de Processo Civil. No caso em comento, 

a probabilidade do direito encontra-se satisfeita, ao menos em um nível 

sumário de cognição, pela presunção de veracidade garantida à narrativa 

do consumidor, somado aos indícios documentais acostados à peça de 

ingresso, dando conta que o requerente vem adimplindo com suas 

obrigações contratuais, sem receber a contraprestação pelos serviços 

contratados. Quanto ao perigo do dano, este também resta evidenciado, 

pois a irreversibilidade do prejuízo in casu seria do autor, em caso de 

negativa de concessão da tutela de urgência, diante da impossibilidade de 

se utilizar um serviço o qual está sendo devidamente pago, obtendo 

prejuízos pela não utilização do serviço. Outrossim, vale consignar que o 

deferimento da tutela mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3º, 

CPC), haja vista que o Requerido não sofrerá qualquer prejuízo financeiro, 

podendo apresentar suas considerações em momento oportuno. ANTE O 

EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos 

termos do art. 300, do NCPC, DEFIRO a LIMINARMENTE a TUTELA DE 

URGÊNCIA perquirida pela parte Requerente, para DETERMINAR que a 

Requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A., RESTABELEÇA o serviço de internet 

e telefonia contratado no pacote “VIVO CONTROLE DIGITAL NOVO 3,5 

GB” na linha telefônica de nº (65) 99929-6392 de titularidade do Autor,sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), em caso de 

descumprimento. DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual 
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do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005907-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

CARMOZINA ALVES NOGUEIRA OAB - 281.152.602-15 

(REPRESENTANTE)

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1018656-86.2017.8.11.0041 (MF) VISTOS, Trata-se de ação 

intitulada “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS”, aventada CARMOZINA ALVES NOGUEIRA 

em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S/A, na qual pretende 

a Autora em sede de tutela de urgência a suspensão dos descontos 

realizados em sua folha de pagamento oriundos de empréstimos 

consignados supostamente contratados com o Requerido. Narra a 

Requerente que vem sofrendo descontos indevidos em sua pensão a título 

de supostos empréstimos consignados que jamais foram contratados. 

Discorre que o Requerido passou a debitar na fonte, a 1ª. Parcela de 72 

em 09/2017 com previsão de termino para 08/2023 - contrato n. 

572355409, no valor de R$ 17,00 (dezessete reais); e outro contrato de n. 

578640134, no valor de R$ 123,13 (cento e vinte e três reais e trezes 

centavos) cada parcela. Esclarece que nenhuma contraprestação fora 

percebida. Assim, propõe a presente ação objetivando a anulação dos 

contratos e reparação dos danos morais suportados, bem como em sede 

de tutela de urgência compelir o Requerido seja compelido a suspender os 

descontos realizados na folha de pagamento da Autora. 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 não são 

suficientes para conferir a probabilidade do direito autoral, na medida em 

que depreende-se do extrato dos empréstimos consignados (id 

29118541), que a Requerente possui vários descontos em sua folha de 

recebimento do benefício, o que pressupõe ao menos por ora o 

conhecimento dos trâmites administrativos para operacionalizar a 

contratação. Demais disso, não se mostra crível a alegação de que que 

desconhecia os dois contratos sub judice (572355409 e 578640134), ou 

que somente agora se deu conta da existência deles, porquanto os 

descontos vem sendo realizados desde o ano de 2017, vejamos: 

572355409 - Itau Consignado S.A - 09/2017 até 08/2023 - R$ 17,10 

(dezessete reais e dez centavos) 578640134 - Itau Consignado S.A - 

06/2017 até 05/2023 - R$ 123,13 (cento e vinte e três reais e treze 

centavos) Cumpre referir que em que pese a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor na espécie, a inversão do ônus da prova não é 

absoluta, ou seja, não desonera a parte Autora de corroborar o mínimo de 

prova da verossimilhança de suas alegações, notadamente porque na 

hipótese sequer foi demonstrado o não recebimento do crédito referente 

aos supostos empréstimos que alega não ter contraído, como por 

exemplo, extratos bancários do período (05/2017 a 09/2017). Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORDINÁRIA – DESCONTO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO – PEDIDO DE SUSPENSÃO UM MÊS ANTES DO 

ENCERRAMENTO DO DESCONTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUIZO – 

RECURSO DESPROVIDO. A suspensão dos descontos das parcelas do 

empréstimo na folha de pagamento apenas só torna possível quando ficar 

demonstrado à quitação dos valores ou a cobrança indevida por parte da 

instituição financeira o que não ficou devidamente demonstrado no caso 

em tela. Ademais o pedido de suspensão se deu um mês antes do 

encerramento do último desconto em folha de pagamento, sendo 

impossível verificar dano de difícil reparação a parte já que sofreu o 

desconto por quase um ano. (AI 97756/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016). Portanto, neste 

prematuro momento processual, entendo que as provas carreadas aos 

autos não dão conta de que os descontos realizados na folha de 

pagamento da Autora são indevidos, dependendo, portanto de maior 

dilação probatória tal conclusão. Por oportuno, também não vislumbro o 

perigo do dano, haja vista que somente em fevereiro/2020 a Autora 

comparece em juízo para reclamar descontos em sua folha de pagamento 

realizados há mais 02 (dois) anos, alcançando mais de 30 (trinta) 

descontos. ANTE O EXPOSTO, por não estarem preenchidos os requisitos 

legais insculpidos no art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

vindicada pela Autora. DETERMINO que a Secretaria, através do acesso 

virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057773-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLODOALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1057773-16.2019.8.11.0041. (p) 

REQUERENTE: FRANCISCO CLODOALDO DA SILVA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A VISTOS, Considerando o silêncio da parte Autora quanto a 

determinação para juntada de documentos de modo a amparar o pedido de 

tutela de urgência postulado na exordial, mantenho a decisão proferida no 

id. 26928219 e INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINO 

que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de 

Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte 

Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005242-16.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PANMELLA MARRY GIMENEZ GUGLIELMELI (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1005242-16.2020.8.11.0041(p) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, ENCARGOS E ACESSÓRIOS c/c 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA IVY LTDA em desfavor de PANMELLA MARRY 

GIMENEZ GUCLIELMELI, alegando em síntese que firmou contrato de 

locação residencial com a Requerida por prazo determinado de 06 (seis) 

meses, com início em 10/10/2019, a qual se encontra inadimplente com os 

alugueres desde então, razão pela qual pleiteia, liminarmente o despejo da 

Requerida do imóvel, e, ao final, a rescisão do contrato com a condenação 

ao pagamento dos valores devidos. É o que merecia destaque. DECIDO De 

início, cumpre referir que seja qual for o fundamento do término da 

locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo (art. 5°), 

estando ainda estabelecido na lei supramencionada, em seu artigo 9º, 

inciso III, que a locação poderá ser desfeita em decorrência da falta de 

pagamento do aluguel e demais encargos. De outra sorte, a liminar para 

desocupação do imóvel pleiteada poderá ser concedida desde que 

preenchidos os requisitos contidos no o art. 59 §1º, IX, in verbis: Art. 59 

(...) - § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel 

e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. [...] grifei Conforme se observa do instrumento contratual 

juntado nos autos, trata-se de locação de imóvel residencial, ao qual não 

foi atribuída nenhuma das hipóteses de garantia para o cumprimento das 

obrigações assumidas. Desta forma ante a alegação de inadimplência da 

Requerida, bem como presentes os demais requisitos legais autorizadores 

do despejo imediato do locatário, materializa-se o direito da locadora em 

reaver o objeto da locação. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 59, 

§1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, DEFIRO LIMINARMENTE O DESPEJO da 

locatária PANMELLA MARRY GIMENEZ GUCLIELMELI, sublocatários e/ou 

eventuais ocupantes, mediante CAUÇÃO em dinheiro equivalente a 03 

(três) meses de aluguéis. Comprovado o recolhimento da caução pela 

Requerente, CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, bem ainda eventuais 

sublocatários e/ou ocupantes (art.59,§2º) para no prazo de 15 (quinze) 

dias, desocupar voluntariamente o imóvel sob pena de despejo coercitivo 

ou apresentar de defesa, sob pena de revelia (art.344 do CPC), advertindo 

que, no primeiro caso, o despejo liminar poderá ser elidido se, no prazo da 

desocupação voluntária, efetuar o depósito judicial que contemple a 

totalidade do valor reivindicado pelo locador (art. 59, §3º); devendo 

observar o percentual de honorários advocatícios previsto no contrato, e 

no caso de omissão contratual, ficam desde já arbitrados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor total do débito atualizado (art.62, II, ”d”) No ato do 

cumprimento, deverá o Oficial de Justiça confeccionar o auto de 

verificação circunstanciado do estado em que se encontra o imóvel, 

devendo ainda citar/intimar eventuais sublocatários e/ou ocupantes 

(art.59,§2º). Findo o prazo para desocupação, contado da data da 

notificação/citação, o mesmo Oficial de Justiça, deverá retornar ao imóvel 

para constatar se houve cumprimento da ordem, e imitir o locador na 

posse do imovel (art.66), ou caso contrário, proceder a desocupação 

compulsória da parte Requerida, lavrando o competente auto de 

desocupação e constatação do real estado do imóvel no momento da 

desocupação, posteriormente entregando o bem em mãos do Requerente 

(art.65). Fica desde já deferido o reforço policial e arrombamento, caso 

seja necessário, bem como o cumprimento do mandado sob regime de 

plantão. Caso efetuado a purga da mora ou a desocupação voluntária, 

autorizo o levantamento dos valores depositados mediante alvará, 

inclusive do depósito a título de caução, de acordo com inciso IV, do art. 

62, da Lei n. 8.245/91 em favor da parte Autora, independente de nova 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1053980-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

G. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN DERVALHE NATAL OAB - MT19828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (REQUERIDO)

EDUARDO SAUTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1053980-69.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis (id. 27984888) o prazo para 

emendar a petição inicial, conforme a determinação no despacho id. 

26305088. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 

do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será extinto 

em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, sim, 

diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 

do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.485, § 1º, DO CPC. 

1. A determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 485, § 

1º, do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único do 

CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

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

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010609-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PAULO TEIXEIRA (AUTOR(A))

MAGDA FERNANDA RONDON DE GOUVEA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ARAUJO SILVA (REU)

TALIANA MARTINS DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1010609-55.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis (id. 27422700) o prazo para 

emendar a petição inicial, conforme a determinação no despacho 

id.25443125. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 

240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será 

extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, 

sim, diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 

do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.485, § 1º, DO CPC. 

1. A determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 485, § 

1º, do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único do 

CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM 
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RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

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

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032875-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RICARDO NEVES DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032875-36.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARCIO RICARDO NEVES DA 

ROSA, 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 22/03/2019 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “fratura na coluna lombar L1 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. 22083982. Juntada de documentação médica no id. 

22539948/22539950. Aviso de recebimento no id. 23967755. Petição de 

habilitação nos autos no id. 24132704. A Requerida apresentou 

contestação id. 24207909 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 o flagrante da inépcia da inicial. 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. 27387178. A parte 

Requerida no id. 27828172, manifestou concordância com o exposto laudo 

pericial. Impugnação à contestação no id. 28262666. A parte Requerente 

no id. 28262677 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 – 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. PRELIMINAR – DOCUMENTO 

IMPRESCINDÍVEL AO EXAME DA QUESTÃO – DA AUSÊNCIA DO BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA. Quanto à alegação de ausência de boletim de 

ocorrência, tal fato por si só, não é motivo para o julgamento de 

improcedência da ação, o Autor provou com outras documentações, o 

relatório da ocorrência (id. 22064933), o histórico clínico (id. 22064933), 

juntadas na exordial, e o laudo pericial confeccionado em audiência de 

conciliação (id. 27387178), demonstrando o nexo de causalidade entre o 

fato e o acidente. Portanto, rejeito 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 e prontuário médico 

(id. 22064933), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 27387178, 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 
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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 segmento da coluna 

vertebral 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. 27387178), 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, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente MARCIO RICARDO NEVES DA ROSA, 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, 22/03/2019 (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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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038428-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAYNER GUIMARAES MATTOS DAMIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1038428-64.2019.8.11.0041 (J) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 29094428. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040309-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDY DE BELEM MELGAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1040309-76.2019.8.11.0041 (J) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 29094436. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032185-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI TRINDADE PACHECO (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 

1032185-07.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, NOELI TRINDADE PACHECO 

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 

08/09/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando ”membro inferior esquerdo 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 
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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 a ser 

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. 

21960149. Petição de habilitação nos autos no id. 26833952. A Requerida 

apresentou contestação id. 27281535 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. E 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. 27422872. Impugnação à contestação no id. 28274507. A parte 

Requerente no id. 25274513/28274514, 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 – 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 – 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 Histórico Clínico (id. 21955472), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27422872, 

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 tornozelo 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. 27422872), 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), 
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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 NOELI TRINDADE PACHECO, 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, 08/09/2018 (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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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022594-21.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ROBERTO GONÇALVES DE 

JESUS 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, ocasionando ”fratura de clavícula, 

membro superior direito 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 a ser 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. 

20467514. A Requerida apresentou contestação id. 26960450 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. E 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. 27215096. Impugnação à contestação no id. 

28276618. A parte Requerente no id. 28276628/28276629, 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 
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da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao Requerido no que 

tange a necessidade de adequação do valor em consonância ao patamar 

máximo do valor da indenização estabelecido pela legislação vigente, 

porquanto, em casos que o acidente tenha ocorrido após o advento da 

Medida Provisória nº 340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei 

nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório passou a ser estabelecida em valores determinados e não mais 

em salários mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor 

da causa no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

PRELIMINAR – 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 Histórico Clínico (id. 20409403), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27215096, 

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. 27215096), 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 
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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 ROBERTO GONÇALVES DE JESUS, 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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057168-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GECONIAS ANTONIO BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1057168-70.2019.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis (id.29108918) o prazo para 

emendar a petição inicial, conforme a determinação no despacho 

id.27067448. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 

240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será 

extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, 

sim, diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 

do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.485, § 1º, DO CPC. 

1. A determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 485, § 

1º, do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único do 

CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

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

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057244-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DOS SANTOS ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1057244-94.2019.8.11.0041(J) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes no id. 28768334/28768335, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. DEFIRO o pedido de 

SUSPENSÃO do feito formulado no item “g” da avença, até o vencimento 

final que ocorrerá em 10/06/2022, com fulcro no artigo 922 do CPC. Custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, §3° do CPC. Decorrido o prazo 

acima assinalado, reputar-se à extinto o feito nos termos do art.924, II do 

CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022045-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROSA 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:

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 

1022045-11.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, SERGIO ROSA GOMES 

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 

01/11/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando ”fratura na clavícula 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 a ser 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. 

20373596. A Requerida apresentou contestação id. 25617401 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, a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e 

a ausência de documento indispensável ao 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 e ainda a improcedência do pedido inicial com relação 

ao pedido de indenização por danos morais Sustentou também que o 
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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. 27218324. Impugnação à contestação no id. 

28278743. A parte Requerente no id. 28278747/28278748, 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 – 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 – 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- 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, não acolho a preliminar 

de inépcia da 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 e Históricos Clínicos (id. 20331972), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27218324, 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. 27218324), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento), de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. 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 
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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 SERGIO ROSA GOMES, 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, 01/11/2018 (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: 1020717-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR WEBER (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 

1020717-46.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, EDGAR WEBER 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 31/12/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“estrutura toráxica, estrutura abdominal 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 a ser apurado na perícia. 

Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 
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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. 20200575. Aviso de recebimento no id. 

22502968. Petição de habilitação nos autos no id. 27059829. A Requerida 

apresentou contestação id. 27209914 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 e 

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. 27218328. Impugnação à contestação no id. 28278786. A parte 

Requerente no id. 28279520, 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. 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 Históricos Clínicos (id. 20108914), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27218328, 

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 da estrutura torácica 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. 27218328), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão residual, com perda de 10% (dez por 

cento), de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 160 de 267



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 EDGAR WEBER, a quantia de R$ 1.350,00 (mil 

trezentos 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, 31/12/2018 

(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: 1031105-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA CATARINA PULQUERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1031105-76.2017.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Exequente no id. 

27524939 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada nos ids. 16051420 e 25574331, para pagamento do valor da 

condenação. Contudo, a parte Exequente deixou de manifestar acerca da 

extinção do presente feito. Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito 

nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado 

nos ids. 16051420 e 25574331, em favor da parte Exequente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 27524939. Custas remanescentes a 

cargo das partes conforme estabelecido na sentença (id. 15344526). 

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037391-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE PITOL DOS SANTOS (EXECUTADO)

EDSON GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037391-02.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

A parte Exequente no id. 28427670 informou nos autos que houve 
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pagamento do débito, propugnando pela extinção do feito, desta feita, 

DECLARO EXTINTA a presente EXECUÇÃO COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, II do CPC. Custas remanescentes, se 

houver, serão suportadas pela Devedora ora Executada, conforme a 

avença. Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as 

providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004065-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

B. T. D. C. (AUTOR(A))

B. T. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1004065-22.2017.8.11.0041(J) VISTOS, A parte Exequente no id. 

27525383 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 25430882/25430888, para pagamento do valor da 

condenação. Contudo, a parte Exequente deixou de manifestar acerca da 

extinção do presente feito. Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito 

nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado 

no id. 25430886, em favor da parte Exequente, a ser creditado na conta 

indicada no id. 27525383. Custas remanescentes ao encargo da parte 

Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024773-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES 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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1024773-25.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, LUIZ CARLOS RODRIGUES DA 

SILVA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 28/11/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando à “fratura em membro superior esquerdo”. Discorre o Autor 

em sua inicial requerendo a condenação ao pagamento do seguro 

obrigatório no montante de 40 (quarenta vezes) o valor do maior 

salário-minimo vigente no país, na data do efetivo pagamento, em razão de 

sua invalidez permanente, acrescidos com juros de 1% (um por cento) ao 

mês, mais a correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da 

data do sinistro, com fulcro nas súmulas n°. 43, 54 e 580 do STJ, os quais 

deverão incidir até o dia em que a seguradora efetuar o pagamento 

integral do referido seguro. Requereu ao final, a condenação do Requerido 

ao pagamento dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Despacho no id. 20791116, 

determinando a emenda da petição inicial a juntar a cópia do pedido 

administrativo. Requerimento administrativo no id. 21107934. Despacho de 

id. 22001931, determinando o prosseguimento do feito com a realização de 

audiência de conciliação. Petição de habilitação nos autos no id. 

24132713. A Requerida apresentou contestação id. 24209160 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 ausência de 

documentos essenciais a propositura da ação e a flagrante inépcia da 

inicial. 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. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à 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. 27406772. A parte Requerida no id. 

27828175, manifestou acerca do laudo pericial, requerendo o julgamento 

do feito. Impugnação à contestação no id. 28223834. Os autos vieram 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – 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. PRELIMINAR – DOCUMENTO 

IMPRESCINDÍVEL AO EXAME DA QUESTÃO – DA AUSÊNCIA DO BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA. Quanto à alegação de ausência de boletim de 

ocorrência, tal fato por si só, não é motivo para o julgamento de 

improcedência da ação, o Autor provou com outras documentações, 

declaração da ocorrência (id. 20778604), o histórico clínico (id. 

20778604), juntadas na exordial, e o laudo pericial confeccionado em 

audiência de conciliação (id. 27406772), demonstrando o nexo de 

causalidade entre o fato e o acidente. Portanto, rejeito tal preliminar. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. Inicialmente 

consigno que a ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio e a não identificação da 

placa, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 
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conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “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” (Súmula 257 do STJ). 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. 20778604) e Ficha de Atendimento (id. 20778606), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27406772, 

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. 27406772), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa com 

perda de 75% (setenta e cinco) de comprometimento do seu patrimônio 

físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. 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 SEGURADORA LÍDER, pagar ao Requerente LUIZ 

CARLOS RODRIGUES DA SILVA, 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, 28/11/2018 (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056492-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLY DE MORAIS CORES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1056492-25.2019.8.11.0041 (J) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 29090567. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 
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não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044239-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1044239-05.2019.8.11.0041 (J) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 29103594. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020782-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMERICA CAMPOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 

1020782-41.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARIA AMERICA CAMPOS 

FERREIRA 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 07/12/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “membro inferior direito, lesão ligamentar joelho esquerdo 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 a ser 

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 
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e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial no id. 20200851. 

Aviso de recebimento no id. 22557012. A Requerida apresentou 

contestação id. 26996918 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 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 e 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 da habilitação nos autos no id. 

27058283. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27230548. 

Impugnação à contestação no id. 28298275. A parte Requerente no id. 

28298288/28298289, 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 Histórico Clínico (id. 

20117649), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

27230548, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Importante se diga que o não pagamento do 

prêmio do seguro do veículo envolvido, assim como o fato de não ter sido 

identificado o veículo por ocasião do acidente, não obsta o recebimento da 

indenização, tampouco que a cobrança de qualquer seguradora, nos 

termos da Sumula 257 do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada: A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade dos joelhos 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. 27215711), dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por 

cento), de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 
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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 a Requerente MARIA AMERICA CAMPOS FERREIRA, 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, 07/12/2018 (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: 1046213-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BORGES PEREIRA (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):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1046213-77.2019.8.11.0041 (J) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 29102713. 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 
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ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020636-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO 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:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020636-97.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, LUIZ AUGUSTO MACHADO 

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 31/12/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “membro superior direito 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 a ser 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. 20143831. Aviso de recebimento no id. 

22552325. Petição de habilitação nos autos no id. 27058289. O Autor foi 

submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27215711. A Requerida apresentou 

contestação id. 27225333 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 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 e 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. Impugnação à contestação no id. 

28295379. A parte Requerente no id. 28295384/28295385, 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 
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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 (id. 20093183) e 

Histórico Clínico (id. 20093186), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 27215711, 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 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. 27215711), 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. 

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 
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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 LUIZ AUGUSTO MACHADO, 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, 18/11/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038157-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARAILSON BENEDITO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1038157-55.2019.8.11.0041 (J) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis (id. 29094415) o prazo para 

juntar aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, bem como não há comprovação quanto ao recolhimento 

das custas processuais. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015280-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015280-29.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Sobre o 

pedido de desistência da ação (ID 19880908), diga a ré em 15 (quinze) 

dias. Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 
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Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032677-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032677-96.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027021-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO ALVORADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BARBOSA SOARES OAB - MT15365-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1027021-61.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014812-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CLAUDIO TORTOLA JUNIOR (AUTOR(A))

WALDOMIRO GARCIA SIMAO JUNIOR (AUTOR(A))

JULIANA CRISTINA DIAS THEODORO TORTOLA (AUTOR(A))

SIMEIA ESTER TORTOLA GARCIA SIMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT15441-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014812-60.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014460-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO STEVAN GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA OAB - MT27088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014460-05.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038789-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIANE PRUINELLI ROSA (EXECUTADO)

L. V. COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

VILSON AMARAL DA ROSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038789-52.2017.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015265-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA PIRAGINE OAB - MT17210-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015265-26.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

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, 12 de 

fevereiro de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034291-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILBER GUILHERME VELOSO (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034291-39.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060596-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060596-60.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045282-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELITA KATSCH MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1045282-74.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006202-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON RODRIGUES DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006202-06.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033876-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE SILVA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033876-56.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024456-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IURISMAR DE CAMPOS FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024456-27.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024447-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTANA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024447-65.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024480-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI PERES LEAL (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024480-55.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024752-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ALVES BATISTA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024752-49.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028674-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERDILAN DIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028674-98.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036635-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CAMPOS ARAUJO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036635-90.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041290-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE SILVA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO CIDADE VERDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041290-08.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033955-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA RODRIGUES SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033955-35.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1044262-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DA SILVA SALES (AUTOR(A))

WESLAINE DA SILVA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CORREA DA SILVA (REU)

VALDEMIR DE SALES (REU)

Outros Interessados:

Marissa Raquel de Carvalho Serafim (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

Edno Rodrigues (CONFINANTES)

Roger dos Santos Oliveira (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044262-82.2018.8.11.0041 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, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1044262-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DA SILVA SALES (AUTOR(A))

WESLAINE DA SILVA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CORREA DA SILVA (REU)

VALDEMIR DE SALES (REU)

Outros Interessados:

Marissa Raquel de Carvalho Serafim (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

Edno Rodrigues (CONFINANTES)

Roger dos Santos Oliveira (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1044262-82.2018.8.11.0041 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, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031263-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031263-34.2017.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029728-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER DE OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)
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CUIABÁ Processo n. 1029728-70.2017.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 2020. Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025886-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIDE QUIRINO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

V. T. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025886-14.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025886-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIDE QUIRINO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

V. T. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025886-14.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034093-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR ANDRADE 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034093-02.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033840-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CARLOS SALES MACHADO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033840-14.2019.8.11.0041 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, 12 de fevereiro de 

2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012553-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIMIRO SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1106631 Nr: 13230-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CM HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:161.995/SP, SAULO VINICIUS DE ALCÂNTARA - 

OAB:215.228 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a executada, pessoalmente, para regularizar sua representação 

processual, em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1125138 Nr: 20972-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LAÉRCIO GALLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 
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ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CUSTODIO DE 

CARVALHO - OAB:9508 MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6499/MT

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de página 62, intime-se o exequente para requerer 

o que de direito, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1129338 Nr: 22732-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA DE OLIVEIRA & FORTES JUNIOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido da página 73/74.

Cite-se no endereço informado, nos termos da decisão de página 55.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1072354 Nr: 56348-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS ADÃO POLTRONIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Tendo em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que não restou tentada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, INTIME-SE a parte autora por carta com 

AR e por meio de seu advogado constituído nos autos, para que 

compareça na Secretaria da Vara no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito 

de ser encaminhada para a imediata realização da prova pericial ou de 

tomar ciência do seu reagendamento, sob pena de preclusão da faculdade 

de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

 Resultando infrutífera a tentativa de intimação por correio, determino que 

seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que compareça na Secretaria da Vara, no mesmo prazo e para a mesma 

finalidade descrita no parágrafo anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 383091 Nr: 18677-60.2009.811.0041

 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: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, 

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:10524/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO Z. 

MENDONÇA - OAB:6.576/MT, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA 

- OAB:6.576, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, JULIO CESAR 

RIBEIRO - OAB:5.127/MT, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - 

OAB:14941/MT, SAMUEL PEDRO PEREIRA SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Vistos.

 Intime-se a embargada para apresentar contrarrazões aos embargos 

declaratórios de página 445, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 830748 Nr: 36441-20.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO VALDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso anulou a sentença.

Diante disso, intime-se o perito para agendar nova data para realização da 

perícia, devendo o autor ser intimado pessoalmente para o ato.

 Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 131357 Nr: 17488-57.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LAÉRCIO GALLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS VIEIRA, JOSÉ RUBENS 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Ferreira de Souza 

- OAB:6499

 Vistos.

 Atenda-se integralmente a decisão de página 388, no que concerne a 

suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 248286 Nr: 15793-63.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR JOSE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALBERTO MICHELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO JOSÉ SILVA 

COSTA - OAB:2256

 Vistos.

 Defiro o pedido da página 111.

Cumpra-se na forma requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 378550 Nr: 14679-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCELENE MARIA DOS SANTOS ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LEONARDO SÜLZER PARADA - OAB:OAB/MT 11.846/B, 

LUIS GONÇALO DA SILVA - OAB:4.265/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA 

- OAB:4265/MT, Marcelo Pereira de Carvalho - OAB:138688/SP, 

THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:13148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA 

FREITAS - OAB:11671-B, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - 

OAB:6983/MT

 Vistos.

 A executada, intimada, não se opôs à penhora realizada em sua conta.

 Assim, defiro o pedido da página 336.

Expeça-se o alvará em favor da exequente.
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 Após, deverá a exequente informar se o valor levantado dá quitação à 

obrigação, requerendo o que de direito, em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 112209 Nr: 2770-55.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON BRANDÃO DA SILVA, SCHMIDEL & 

ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, JOSE SEGUNDO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL RANGEL MORATELLI - 

OAB:2497, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9.358/MT, 

RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, ALLAN KARDEC SANTOS - OAB:2469/MT, 

ARTHUR MULLER COUTINHO - OAB:OABMT 10889, CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA - OAB:8.464/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - 

OAB:9022/MT, EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - DEFENSOR PUBLICO. - 

OAB:D.PÚBLICO, ILMA SANTOS MORAES - OAB:3.360 OAB/TO, INARA 

ANDRADE DE ALBUQUERQUE - OAB:7915, JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3.613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:203049/SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261

 Vistos.

 Indefiro o pedido do item "II" da página 469, eis que apreciado e indeferido 

à página 459.

 Defiro o pedido do item “III”, intime-se o executado na forma requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 437732 Nr: 15532-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. JUNIOR DA SILVA - ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:10.170/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373, THAIS 

DUTRA DA SILVA CARVALHO - OAB:10.111/MT

 Vistos.

Intime-se o executado para se manifestar sobre o pedido da página 128, 

comprovando, inclusive o pagamento integral da dívida, em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 715395 Nr: 9061-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAOR DA SILVA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Vistos.

 Certifique se o executado foi intimado da ordem de página 170, bem como 

se apresentou manifestação.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Alvará eletronico n° 586192-6/2020

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 875792 Nr: 13955-07.2014.811.0041

 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: CENTRO CULTURAL DOS NORDESTINOS EM MATO 

GROSSO, FRANCISCO SILVA ARAÚJO LUZ, CARLOS EVANDRO LOPES 

HOLANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA RONDON DE ALMEIDA, NEWTON 

PINTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERNANDO FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:152387/SP, KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - 

OAB:10598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 277-278, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, nada sendo requerido, concluso para deliberações.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032427-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BLIKSTEIN OAB - SP154894 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER NOGUEIRA GOMES - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

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

CEP: 78049-075 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: 

ZONA 04 POR HORA CERTA Diligência: ID. 29031743 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS 

PROCESSO n. 1032427-97.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 17.376,87 

ESPÉCIE: [Duplicata]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA Endereço: RUA 

ESTÁCIO DE SÁ, 1860, JARDIM SANTA GENEBRA, CAMPINAS - SP - CEP: 

13080-010 POLO PASSIVO: Nome: WAGNER NOGUEIRA GOMES - ME 

Endereço: RUA TRINTA E SEIS, 14, QUADRA 98, SANTA CRUZ II, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78077-030 FINALIDADE: 1.EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO para no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 17.376,87, 

sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios (art. 831, CPC), conforme despacho, petição 

inicial e 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; 2. Não sendo efetuado o 

pagamento no referido prazo, proceda-se o senhor Oficial de Justiça ao 

cumprimento do mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se 

na mesma oportunidade o executado (art. 829, §1º, do CPC). 3. Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto 

se façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 

830 do CPC. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/devedor, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 
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execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 

915, CPC), contado do dia útil da juntada do Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 

2. No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando 

o depósito de 30% (trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso de integral 

pagamento da dívida no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de 

adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir 

a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, 

acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (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. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 12 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1058667-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON AMERICO (EMBARGANTE)

GISELLE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS AMERICO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ OAB - MT8501-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO HENRIQUE FORTUNATO FERREIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058667-89.2019.8.11.0041 DESPACHO Recebo os 

embargos à execução para discussão. De acordo com o artigo 919, caput, 

do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo, excetuando a hipótese prevista no § 1º do mencionado 

dispositivo. In casu, a embargante não requereu o efeito suspensivo da 

execução. Intime-se a embargada para oferecer impugnação, no prazo de 

15 dias. Cumpra-se Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018849-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J MANSUR PECUARIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAETANO RODOLPHO CUTOLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT12071-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1018849-38.2016.8.11.0041. DECISÃO J. MANSUR 

PECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, representada por seu 

sócio JOÃO ABIB MANSUR, ajuizou ação de cobrança contra ESPÓLIO DE 

CAETANO RODOLPHO CUTOLO, representado por sua inventariante 

MARISTELA FLÁVIA AUDRA CUTOLO. O autor alega que no término da 

relação contratual de arrendamento de imóvel rural para fins de 

exploração pecuária, da propriedade conhecida como “Fazenda Piranhas”, 

contendo 10.375 hectares, o réu deixou a fazenda em estado deplorável, 

descumprindo com as cláusulas contratuais de conservação e 

manutenção das benfeitorias existentes na propriedade. Requer a 

procedência da ação para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 

361.000,00 (trezentos e sessenta e um mil reais). Em sede de 

contestação, o réu alegou, preliminarmente a incompetência relativa. Pede 

expedição de certidão de inteiro teor das expressões ofensivas à 

inventariante e sua filha, também ofendida, e ainda, impugnou a 

concessão de justiça gratuita. No mérito, aduz que não são verdadeiros 

os fatos articulados na exordial (id. 15153034). Impugnação à contestação 

(id. 16294094). Foram tentadas duas audiências de conciliação, ambas 

infrutíferas (id. 5487248 e 14694419). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente insta salientar que parte ré impugnou a 

concessão de justiça gratuita, sob o argumento que a parte autora está 

confundindo inadimplência com insolvência. O artigo 98 do Código de 

Processo Civil que trata da concessão dos benefícios da justiça gratuita 

traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” Nesse sentido, vislumbra-se que 

apesar dos débitos apresentados pela parte autora, esta possui alto 

patrimônio líquido, além de apresentar um ativo no montante de R$ 

25.510.087,02 (vinte e cinco milhões quinhentos e dez mil oitenta e sete 

reais e dois centavos) conforme balanço patrimonial (id. 3303943 e 

3303945). Nesse sentido, tem-se o entendimento dos Tribunais: 

“APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DERRUÍDA PELA JUNTADA DOCUMENTO 

COM EXPRESSA ANUÊNCIA DO AUTOR PARA A COBRANÇA DA 

CONTRIBUIÇÃO. MENSALIDADE SÓCIO DA COBAP. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

MANTIDA. REVOGAÇÃO DA AJG. Litigância de má-fé configurada. 

Caracterizada a alteração da verdade dos fatos e a utilização do 

processo para conseguir objetivo ilegal, o que justifica e, inclusive, impõe 

a incidência do disposto no art. 80, II do CPC. Revogação do benefício da 

gratuidade judiciária. Não pode a gratuidade judiciária servir de escudo a 

quem, fraudulentamente, busca um direito indevido. Necessidade de 

diferenciar direito constitucional do livre acesso à Justiça do direito de 

acesso de qualquer forma, por qualquer coisa e de qualquer jeito. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; APL 0328533-22.2019.8.21.7000; Proc 

70083566240; Porto Alegre; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo 

Richinitti; Julg. 05/02/2020; DJERS 10/02/2020) APELAÇÃO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. 

REVOGAÇÃO DA AJG. MANTIDA. O DEMANDADO COMPROVOU QUE A 

AUTORA NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE HIPOSSUFICIENTE 

ECONÔMICA, IMPONDO-SE MANTER A REVOGAÇÃO DA AJG. CHEQUE 

POSTO EM CIRCULAÇÃO. ABSTRAÇÃO CAMBIÁRIA. AUSÊNCIA DA 

QUITAÇÃO AO PORTADOR. VALORES DEVIDOS. INOCORRÊNCIA DO 

ART. 940 DO CC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A apelante 
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não possui interesse recursal na constituição do cheque em título 

executivo, porque foi vencedora deste pedido na sentença. Pedido 

prejudicado. 2. O cheque colocado em circulação rege-se pela abstração, 

cabendo ao emitente pagar a dívida ao efetivo portador, o que não foi 

comprovado. O fato da portadora ser cônjuge do beneficiado originário do 

cheque não é, por si só, causa de nulidade ou anulabilidade da dívida, o 

que torna os valores devidos. 3. Inexistindo prova da quitação do cheque, 

não há falar na condenação da apelada nas sanções do art. 940 do CC, 

porque não está demandando em juízo por dívida quitada. Recurso 

parcialmente provido. (TJRS; APL 0319894-15.2019.8.21.7000; Proc 

70083479857; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª 

Jucelana Lurdes Pereira dos Santos; Julg. 30/01/2020; DJERS 04/02/2020) 

Nesse sentido, revogo a assistência judiciaria gratuita anteriormente 

concedida no id. 4632261. Intime-se a parte autora para realizar o devido 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023732-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SERGIO ROMUALDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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. 1023732-28.2016.8.11.0041 

SENTENÇA Trata-se de cumprimento voluntário de sentença em que o 

exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção. É relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1008683-73.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEVINO 

RODRIGUES DA SILVA RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO 

BRASIL Vistos etc.. Constatada a necessidade de produção de prova 

pericial postulada pela parte requerida, nomeio desde já o profissional: DR. 

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 2949, Hospital 

Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, Cuiabá-MT, INEC Fone: 

(65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, cel. (65) 9981 - 8057, o 

qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 “caput” §1º, CPC). 

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem quesitos em 

15 (quinze) dias (CPC, art.465, “caput” §1º), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Após, intime-se o perito judicial para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, 

intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante depósito em conta judicial (CPC, art. 94 e 95). Depositado o valor 

da perícia, autorizo o levantamento de cinquenta por cento (50%) em favor 

do perito judicial para inicio dos trabalhos, o restante dos cinquenta por 

cento serão liberados após a entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o início dos trabalhos periciais, devendo as 

partes serem informadas da referida designação. O perito judicial deverá 

apresentar o laudo 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 apresentação do laudo, 

independentemente de intimação (CPC, art. 477, “caput” §1º). As partes 

também poderão se manifestar, caso queiram, sobre o laudo no mesmo 

prazo. Após, a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo 

para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006087-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAMOS DE SOUSA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-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: 1016118-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE ANTUNES PUNHAGUI (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: 1021455-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WESLY EVANGELISTA (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 
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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: 1031333-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DALLA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010533-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LA PROVENCE VIE DECORACOES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HABNER ZUHANY AMARAL GOMES (REQUERIDO)

 

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 a parte autora 

para manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção. Cuiabá - MT,12/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031908-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DINIZ 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (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 manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará. 

Cuiabá - MT,12/02/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023695-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

ANTONIO DE OLIVEIRA NETO REQUERIDO: PEDRO FARIA CANONGIA, 

ARMANDO PEREIRA CANONGIA IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos 

intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo legal, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 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 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021234-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GUIA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 requerida para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 12 de fevereiro de 2020. Assinatura Eletrônica 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011746-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SZADKOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CLECIO FERLIN OAB - MT12564-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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011746-43.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANGELA SZADKOSKI REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO 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). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- 

MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028067-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CANDIDO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR OAB - SP170162 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK MARTINS SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, Intimação da parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça id 17499176, no prazo de 

05 dias. Cuiabá - MT 12/02/2020 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046078-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATTALIA DEMERTINE DE ANDRADE (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: 1046078-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATTALIA DEMERTINE DE ANDRADE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Os autos vieram conclusos em razão do 

petitório ID: 28957923, onde a autora requer a redesignação da audiência 

de conciliação agendada para o dia 21/02/2020 às 11 horas, na sala 03. 

Contudo, considerando a proximidade da data determinada para a 

realização da referida audiência, INDEFIRO o pedido de redesignação 

pleiteada. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003294-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN FERREIRA MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051874-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR GOMES DOS SANTOS 02920075152 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAR SIRIO VILA REAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1051874-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDEMIR GOMES DOS SANTOS 02920075152 REU: ISMAR SIRIO VILA 

REAL Vistos etc. No decisório anterior foi indeferido 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. Transcorreu o prazo sem o devido 

atendimento pela parte interessada. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. 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 DECRETAA 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 
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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 do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056862-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1056862-04.2019.8.11.0041 REQUERENTE: SELMA 

CRISTINA BATISTA GUIDES REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA, 

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. A 

parte autora comparece por meio do petitório retro pugnando pela 

desistência da presente ação, informando que a não tem mais interesse 

na demanda, requerendo ,assim, homologação sem mérito da desistência 

do feito. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar 

a desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Não tendo sido angularizada a 

relação processual por meio da citação, incabível a condenação em 

honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se o 

feito com as formalidades legais e baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006908-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006908-86.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA REQUERIDO: PAULO 

ROBERTO CAMPOS Vistos etc. No decisório anterior foi indeferido 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. Transcorreu o prazo sem o 

devido atendimento pela parte interessada. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. 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 DECRETAA 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 
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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 do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046549-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILOSVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO GONCALVES AGUIAR OAB - MT23875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REU)

AYMORE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1046549-81.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILOSVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA REU: TADASHI COMERCIO DE 

VEICULOS EIRELI - ME, AYMORE Vistos etc. No decisório anterior foi 

indeferido 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. Transcorreu o 

prazo sem o devido atendimento pela parte interessada. Não houve a 

citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização 

processual. É o relatório. Decido. 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 DECRETAA 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 do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1047077-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROBERTO DOS REIS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALINE SOUZA DOURADO OAB - MT20541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SOUZA SILVA - ME (REU)

DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REU)

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1047077-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HUGO ROBERTO DOS REIS SILVA REU: PEMAZA CENTRO-NORTE S/A, 

DELPHI POWERTRAIN SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., JULIANO 

SOUZA SILVA - ME Vistos etc. No decisório anterior foi indeferido 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. Transcorreu o prazo sem o 

devido atendimento pela parte interessada. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. 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 DECRETAA 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 do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052461-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1052461-59.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos 

etc. No decisório anterior foi indeferido 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. Transcorreu o prazo sem o devido atendimento pela parte 

interessada. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não 

ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. 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 
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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 DECRETAA 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 do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050921-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA FONSECA MATOS GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1050921-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDINEIA FONSECA MATOS GARCIA REU: UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Vistos etc. No decisório anterior 

foi indeferido 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. Transcorreu o 

prazo sem o devido atendimento pela parte interessada. Não houve a 

citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização 

processual. É o relatório. Decido. 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 DECRETAA EXTINÇÃO POR ABANDONO - NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA 

ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "Cancela-se a distribuição na 
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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 do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048171-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1048171-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO DE LIMA REU: FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA Vistos etc. No decisório anterior foi indeferido 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. Transcorreu o prazo sem o 

devido atendimento pela parte interessada. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. 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 DECRETAA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 184 de 267



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 do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. 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

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1044954-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA OAB - MT11356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044954-47.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. No decisório anterior foi indeferido 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. Transcorreu o prazo sem o devido 

atendimento pela parte interessada. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. 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 DECRETAA 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 do Código 

de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários diante da ausência da 

angularização processual. P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os 
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autos, com as baixas de estilo e formalidades legais. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112327 Nr: 2839-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEODEMOS LUIZ RUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLCIO DO AMARAL, CARLOS ROBERTO 

RUVIERI DE SOUZA, LUCIELBE RITA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT, MARCOS ANTONIO TOLENTINO 

DE BARROS - OAB:7600, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - 

OAB:2906/MT, Maria Leda Bicalho Cançado - OAB:6.803-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, FERNANDA MIOTTO FERREIRA - OAB:8203, 

JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065

 Impulsiono os autos intimando a advogada MARIANA DA CUNHA 

PEREIRA, OAB/MT 16.214 para retirar o ofício no balcão desta secretaria, 

no prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005846-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO WELLINGTON TRIGUEIRO DE ANDRADE (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: 1005846-74.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO WELLINGTON TRIGUEIRO DE ANDRADE 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 22/06/2020 às 09h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005874-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ROBERTO PEREIRA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005874-42.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

EMERSON ROBERTO PEREIRA GAMA 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 22/06/2020 às 09h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 
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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: 1005950-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO GABRIEL DOS SANTOS SILVA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005950-66.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MAURO GABRIEL DOS SANTOS 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 22/06/2020 às 10h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005824-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005824-16.2020.8.11.0041. AUTOR(A): E. 

S. D. S. 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 22/06/2020 às 10h15min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003105-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ILSON (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: 1003105-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO DA SILVA ILSON 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 22/06/2020 às 11h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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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: 1003116-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE AMORIM SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003116-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO CESAR DE AMORIM 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 22/06/2020 às 11h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003294-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003294-39.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIVALDA ALVES PEREIRA 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 22/06/2020 às 11h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003351-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON WILLIANS LEONEL DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003351-57.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON WILLIANS LEONEL DO NASCIMENTO 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 22/06/2020 às 12h15min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003287-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RAYANA BRASIL ERNESTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003287-47.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAYANA BRASIL ERNESTO 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 22/06/2020 às 11h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003084-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS FRANCA (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: 1003084-85.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO MARCOS FRANCA 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 22/06/2020 às 10h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003514-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARULLER ALMEIDA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003514-37.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARULLER ALMEIDA 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 22/06/2020 às 12h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 
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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: 1003092-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DE OLIVEIRA 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003092-62.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISRAEL DE OLIVEIRA 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 22/06/2020 às 10h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003760-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SILVA NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003760-33.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAVID SILVA NOVAES 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 22/06/2020 às 12h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004082-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA SILVA CARVALHO 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004082-53.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE MARIA SILVA CARVALHO JUNIOR 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 
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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 22/06/2020 às 13h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003952-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ROSENAN DA SILVA MEDEIROS (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: 1003952-63.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

CLEITON ROSENAN DA SILVA MEDEIROS 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 22/06/2020 às 13h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004243-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ALINE 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004243-63.2020.8.11.0041. AUTOR: KATIA 

ALINE 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, 
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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 22/06/2020 às 09h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004138-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO LUCIO 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: 1004138-86.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIVINO LUCIO 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 22/06/2020 às 13h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004225-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLERSON COSTA PAES BARRETO (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: 1004225-42.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WELLERSON COSTA PAES BARRETO 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 22/06/2020 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004212-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE ALVES DE CASTRO (AUTOR)
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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: 1004212-43.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LUCINEIDE ALVES DE CASTRO 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 22/06/2020 às 14h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004206-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RODRIGUES 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: 1004206-36.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ROBERTO RODRIGUES 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 22/06/2020 às 13h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

01. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004296-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESON JOSE SANTOS 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: 1004296-44.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRESON JOSE SANTOS 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 
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– 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 22/06/2020 às 09h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004328-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ALVES BARROSO (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: 1004328-49.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON ALVES BARROSO 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 22/06/2020 às 10h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004286-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA SILVA MARTINS (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: 1004286-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEOVANE DA SILVA MARTINS 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 22/06/2020 às 09h30min, 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 
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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: 1004266-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARCOS DAS FLORES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004266-09.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVANDRO MARCOS DAS FLORES 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 22/06/2020 às 09h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004307-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GABRIEL 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: 1004307-73.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VITOR GABRIEL 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 22/06/2020 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). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004383-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE PEREIRA 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: 1004383-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

REJANE 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 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 
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parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 10h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004341-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO RODRIGUES VASQUES 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: 1004341-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS EDUARDO RODRIGUES VASQUES 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 22/06/2020 às 10h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004403-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004403-88.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

JESUINA GONCALVES PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 22/06/2020 às 11h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004409-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SIMAO DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004409-95.2020.8.11.0041. AUTOR: JOEL 

SIMAO DOS ANJOS 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 
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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 22/06/2020 às 11h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004434-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENIR MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004434-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALENIR MARIA DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

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 22/06/2020 às 11h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004683-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004683-59.2020.8.11.0041. AUTOR: 

FERNANDO 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 

22/06/2020 às 13h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

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

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004665-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004665-38.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS EDUARDO DA FONSECA MATHIAS 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 
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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 22/06/2020 às 12h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004455-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CUNHA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004455-84.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA CUNHA FARIA 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 22/06/2020 às 11h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004730-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004730-33.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZEU FERREIRA DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

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 22/06/2020 às 13h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 198 de 267



02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004518-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON CESAR ALVES 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004518-12.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WALISON CESAR ALVES 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 22/06/2020 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004714-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004714-79.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAVIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA 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 22/06/2020 às 13h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004739-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMEDES CARVALHO 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):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004739-92.2020.8.11.0041. AUTOR: 

DIOMEDES CARVALHO 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 22/06/2020 às 13h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004536-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECI PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (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: 1004536-33.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALDECI 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). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/06/2020 às 12h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1047438-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

GENONITA ALVES DE ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDES LUCIO ALVES (REU)

Eleir Lucia Almeida Dias (REU)

JOSE BATISTA DIAS (REU)

HURDA ALVES DE ALMEIDA (REU)

ROMILDA ALVES PINTO (REU)

SINESIO ALVES PINTO (REU)

GENILTO ALVES PINTO (REU)

ALEXSANDRO ALVES PINTO (REU)

ALVARO MARTINS (REU)

MARIA ALVES MARTINS (REU)

LAURITA ALVES DE ALMEIDA (REU)

CELITA ALVES DA SILVA (REU)

Maria Lurdes de Almeida (REU)

JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA (REU)

GENITO ALVES DE ALMEIDA (REU)

AGENIL COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA (REU)

GENES ALVES DE ALMEIDA (REU)

ROGERIO DE ALMEIDA SANTANA (REU)

ANDERSON DE ALMEIDA SANTANA (REU)

RAQUEL LUCIA DE ALMEIDA (REU)

MARLENE LUCIO ALVES GONTIJO (REU)

NILTON LUCIO SANTANA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1047438-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GENONITA ALVES DE ALMEIDA SILVA, LOURDES ALVES DE ALMEIDA 

RÉU: LAURITA ALVES DE ALMEIDA, GENES ALVES DE ALMEIDA, AGENIL 

COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA, GENITO ALVES DE ALMEIDA, JOAQUIM 

ALVES DE ALMEIDA, MARIA LURDES DE ALMEIDA, CELITA ALVES DA 

SILVA, HURDA ALVES DE ALMEIDA, JOSE BATISTA DIAS, MARIA ALVES 

MARTINS, ALVARO MARTINS, ALEXSANDRO ALVES PINTO, GENILTO 

ALVES PINTO, SINESIO ALVES PINTO, ROMILDA ALVES PINTO, ELEIR 

LUCIA ALMEIDA DIAS, EDES LUCIO ALVES, ROGERIO DE ALMEIDA 

SANTANA, NILTON LUCIO SANTANA, MARLENE LUCIO ALVES GONTIJO, 

RAQUEL LUCIA DE ALMEIDA, ANDERSON DE ALMEIDA SANTANA Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente interpôs 

Agravo de Instrumento nº 1017451-77.2019.8.11.0000 perante o Egrégio 

Tribunal de Mato Grosso, em virtude de decisão deste juízo que indeferiu a 

assistência judiciária gratuita, conforme ID 25255491 denota-se que em 

sede de agravo foi oportunizado prazo para a comprovação da alega 

hipossuficiência. Em que pese à oportunização, por meio do petitório e 

documento de IDs. 26146101, 266146102 e 26146103, traz os holerites 

das autoras, em que constata que a primeira requerida recebe R$ 

4.485,25 (quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco 

centavos) enquanto a segunda requerida R$ 1.976,66 (um mil novecentos 

e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), remunerações que 

atualmente estão bem acima da média recebia pela maioria dos brasileiros. 

Sendo assim, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 
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que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do seu 

indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima 

mencionado, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005028-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELMUTH MAAZ FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA OAB - MT19544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005028-25.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELMUTH MAAZ FILHO REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência proposta por HELMUTH MAAZ FILHO em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., afirmando que é 

usuária dos serviços prestados pela ré e que foi surpreendida com a 

cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 153.564,92 (cento e 

cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois 

centavos), referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda. 

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, 

bem como de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da 

tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a 

probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID. 28941672 e 

28941673 que a ré emitiu fatura cobrando o suposto consumo recuperado 

e diversos encargos, com vencimento em 30/01/2020, no valor de R$ 

153.564,92 (cento e cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro 

reais e noventa e dois centavos), ou seja, débito pretérito, situação que 

obriga a parte autora a tal pagamento, entretanto, ela ajuizou a presente 

demanda para discutir a legalidade da dívida. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que o corte no fornecimento de energia elétrica 

acarreta excessivos prejuízos, já que ela é essencial à vida cotidiana da 

parte autora. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se tratando de faturamento de 

diferença de consumo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou 

a posição de que não pode haver a suspensão do fornecimento de 

energia, confira-se: “ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA 

ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA 

EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora 

considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia 

elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a 

admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias 

ordinárias de cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito 

pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de 

energia elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do 

serviço a título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. 

Recurso especial provido”. (STJ, REsp. 1336889/RS, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 11/06/2013). Negritei. 

O egrégio TJMT assim também já decidiu: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE 

INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE 

ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E DE 

NEGATIVAR O NOME DA AUTORA – COBRANÇA DE FATURAS EXTRAS E 

PRETÉRITAS – DISCUSSÃO JUDICIAL - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC 

DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E 

PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. A pretensão autoral consiste em 

declarar a nulidade da cobrança extras de valores referentes a supostas 

diferenças de consumo que não são devidas e por débitos pretéritos 

(outubro de 2017 a março de 2018). Com efeito, em que pese a 

possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem manter o nome da 

agravante nos cadastros de proteção ao crédito”.(TJMT – AI 

1007798-85.2018.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado 

em 03/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018). Negritei. Registre-se ainda 

que o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista 

que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a parte autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação 

da liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no 

art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada 

para DETERMINAR que em razão das faturas que somam o valor de R$ 

153.564,92 (cento e cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro 

reais e noventa e dois centavos) debatida nesta lide, a ré SE ABSTENHA 

de interromper o fornecimento de energia elétrica na UC 6/1194638-1, bem 

como, NÃO INSCREVA o nome da requerente nos órgãos de proteção de 

crédito, caso já tenha incluído proceda à exclusão imediatamente, sob 

pena de multa. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

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

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 
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inversão do ônus da prova. No mais, DESIGNO o dia 02/06/2020, às 

10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital, na sala 03. INTIME-SE a parte autora na pessoa 

de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte ré 

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

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

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

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 0056738-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT7940-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX ANDRE FURIA VIANNA OAB - MT7433-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FERREIRA BOMFIM OAB - 357.314.278-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

IRMAOS FRAPORTI LTDA - EPP OAB - 32.982.571/0001-65 

(REPRESENTANTE)

LUIZ CARLOS FRAPORTI OAB - 646.825.876-68 (REPRESENTANTE)

JOSE ROQUE FRAPORTI OAB - 765.515.987-49 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0056738-77.2015.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: FRANCISCO FERREIRA BOMFIM REPRESENTANTE: 

IRMAOS FRAPORTI LTDA - EPP, JOSE ROQUE FRAPORTI, LUIZ CARLOS 

FRAPORTI Vistos etc. Analisando os autos, constata-se que o requerido 

JOSE ROQUE FRAPORTI não foi citado até o presente momento, embora 

tentada a citação em diversos endereços, de diversos modos. 

Procedeu-se a intimação da parte autora para manifestação acerca da 

diligência negativa do Oficial de Justiça, e esta manifestou requerendo a 

citação por edital. O artigo 257, I do CPC exige, para deferimento da 

citação por edital, que o autor afirme, ou o oficial de justiça certifique, ser 

o réu desconhecido ou incerto, ou, ainda que conhecido, que se encontra 

em local ignorado, incerto ou inacessível. “Art. 256. Far-se-á a citação por 

edital: II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se 

encontrar; Art. 257. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do 

autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias 

autorizadoras;” No caso em tela, os autos foram distribuídos em 

10.12.2015, e até a presente data não se obteve êxito na citação do 

demandado JOSE ROQUE FRAPORTI. Dessa forma, restando inexitosa a 

citação real e preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de citação por edital do requerido JOSE 

ROQUE FRAPORTI. Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte 

demandada se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, 

para funcionar nestes autos como CURADOR ESPECIAL das requeridas, 

com fulcro no artigo 72, inciso II, segunda figura, do NCPC. INTIME-SE o 

curador especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado. Após, INTIME-SE a parte 

requerente para manifestação. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá-MT SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004780-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLEN CRISTINA FURTADO 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004780-59.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIELLEN CRISTINA FURTADO DE ALMEIDA 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 22/06/2020 às 14h00min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004842-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MIRANDA BRAUNO (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: 1004842-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LINDOMAR MIRANDA BRAUNO 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 22/06/2020 às 14h15min, 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. 
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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: 1004880-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA DE AVILA (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: 1004880-14.2020.8.11.0041. AUTOR: 

CARLA REGINA DE AVILA 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 22/06/2020 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004893-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004893-13.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DARIO PEREIRA 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 22/06/2020 às 08h15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004919-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SANTOS SILVA RONDON (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: 1004919-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

VINICIUS SANTOS SILVA RONDON 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 
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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 22/06/2020 às 08h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004932-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA FEITOZA 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: 1004932-10.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLAUCIA FEITOZA 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 22/06/2020 às 08h45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013364-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA MANAOS MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-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))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013364-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEISA MANAOS MARTINS DE OLIVEIRA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos 

etc. Verifica-se que a parte autora em sua petição (ID. 26234094) que foi 

juntada aos autos em 18/11/2019, pleiteou o aditamento de seu pedido 

inicial, objetivando a inclusão da fatura com vencimento em 23/11/2019 no 

valor de R$ 307,88 (trezentos e sete reais e oitenta e oito centavos). 

Contudo, a citação do requerido ocorreu em 29/08/2019 (ID: 23026068), no 

dia 04/09/2019 seus procuradores se habilitaram nos autos (ID: 

23345055), na data de 11/11/2019 foi realizada a audiência de conciliação 

(ID: 26011556) na qual ambas as partes compareceram, porém não foi 

possível firmar um acordo e a parte ré contestou a ação em 04/12/2019 

(ID: 26892603). Insta salientar, que o nosso Novo Código de Processo Civil 

em seu Artigo 329, inciso I, é claro e não deixa dúvidas acerca da 

impossibilidade em aditar ou alterar o pedido após a citação, sem o devido 

consentimento do réu. Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou 

alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de 

consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar 

o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o 

contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova 

suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à 

reconvenção e à respectiva causa de pedir. Assim, INTIMA-SE a parte ré 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca da petição da 

autora buscando aditar o seu pedido inicial. 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: 1030173-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT13675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. 

(REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030173-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA DA SILVA REU: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA., RODOBENS NEGOCIOS 
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IMOBILIARIOS S/A Vistos etc. No decisório de ID. 21758932, foi 

determinada a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Após, compareceu A requerente, por meio do petitório de ID. 21939409, 

pleiteando pela reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da 

justiça gratuita. Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não 

ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. 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. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. No mais, 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.” Nesse seguimento, 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 
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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-94 DESPEJO

Processo Número: 1021892-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHA BEER CONVENIENCIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021892-80.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: 

ALPHA BEER CONVENIENCIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS, 

formulada por ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA em desfavor de ALPHA BEER CONVENIÊNCIA E COMÉRCIO DE 

BEBIDAS LTDA - ME, devidamente qualificados nos autos, alegando que 

alugou um imóvel comercial ao requerido, por meio de contrato escrito, 

contudo este não adimpliu os alugueis relativos aos meses de Julho de 

2014 até Maio 2015, pelo que procurou a central de conciliação da capital 

para tentativa de acordo amigável, que fora entabulado, contudo a ré 

permaneceu inadimplente, pagando apenas três parcelas do acordo, pelo 

que busca a condenação da parte ré ao pagamento das obrigações em 

atraso, a devolução do imóvel e o arresto de bens necessários à quitação 

do débito. Antecipação de Tutela deferida ID. 4519893, determinando que 

a ré purgue a mora ou desocupe voluntariamente o imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias. Devidamente citada, a ré apresenta Contestação e 

Documentos ID. 11086423, defendendo em síntese que a data do envio da 

correspondência não guarda consonância com a data do contrato, que o 

imóvel fora desocupado em Fevereiro de 2017 e houve recusa no 

recebimento das chaves. Alega que não existia condomínio e que a taxa 

cobrada é indevida, requerendo assim seja compensado os valores 

inadimplidos a título de aluguel. A parte autora impugna a Contestação ID. 

11559384. Intimadas a especificar as provas que ainda pretendiam 

produzir, comparece a requerida informando o interesse no julgamento 

antecipado da lide enquanto que a autora pugnou pela produção de prova 

documental e oral. É o relatório. Decido. Primeiramente, importante registrar 

que o Juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas 

partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado 

sua convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias e 

procrastinatórias. No caso em questão, a prova oral é desnecessária, 

pois, a prova documental produzida se mostra apta a comprovação dos 

fatos narrados. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

ALUGUEIS c/c LIMINAR DE DESPEJO e ARRESTO DE BENS, formulada por 

ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em 

desfavor de ALPHA BEER CONVENIÊNCIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

LTDA - ME , requerendo, em síntese, a ordem de despejo do réu que se 

encontra inadimplente com os encargos contratuais do imóvel e não tê-lo 

desocupado apesar de notificado, além de cobrança dos valores 

referente ao aluguel. A ré defende que não existia condomínio e o imóvel 

fora desocupado em Fevereiro de 2017, marco final para a cobrança, não 

devendo, portanto, qualquer valor a título de condomínio ante a 

inexistência deste, requerendo seja compensado tal valor com o devido 

pelos alugueis inadimplidos. Consta do Contrato de Locação acostado ID. 

4302793, que a autora locou à ré em 01.02.2013 o imóvel objeto dos 

autos, ficando ajustado o valor de R$ 2.475,00 (dois mil quatrocentos e 

setenta e cinco reais) pela locação. Consta ainda que os encargos 

relativos à locação como luz, água, e IPTU ficariam por conta do locatário 

(cláusula 18ª). Sabe-se que no contrato de locação, o locador deve 

disponibilizar o imóvel e em contrapartida o locatário deve pagar os 

alugueres devidos. Na hipótese, a requerida assume a inadimplência dos 

alugueis, mas requer sejam compensados com os valores pagos por ela a 

título de condomínio, pois, este não fora constituído, alegando por isso que 

foi indevido o pagamento. Pois bem, embora tenha alegado que realizou os 

pagamentos a título de taxa condominial, não trouxe nenhum recibo a fim 

de gerar qualquer dúvida, restando, portanto, incontroversa sua 

inadimplência. Quanto à legalidade da cobrança, a parte autora traz no 

bojo de sua peça de Impugnação ID. 11559384, a ata de constituição do 

Condomínio, demonstrando, inclusive, que a requerida assinou a lista de 

presença, ao passo que esta última não rebateu a prova, ficando, 

portanto, incontroversa a instalação do condomínio em 28.07.2004 e a 

legalidade da cobrança. Não tendo a requerida, apresentado qualquer 

prova que refute as alegações da parte autora, ou mesmo efetuado o 

pagamento dos valores em atraso, tem-se que deve ser reconhecida a 

existência da locação, bem como o atraso no pagamento. A propósito, 

assim dispõe a nossa jurisprudência pátria: “AÇÃO DE DESPEJO - FALTA 

DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE ALUGUEIS - CUMULAÇÃO PERMITIDA - 

ALUGUEIS ATRASADOS - PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS - 

CLÁUSULA DE MULTA DE 10% - POSSIBILIDADE - PEDIDO PROCEDENTE 

A ação de despejo pode ser cumulada com a cobrança de alugueis que só 

será ilidida se demonstrado o pagamento mediante recibo. A cláusula que 

fixa multa de 10% é permitida e não está ofendendo o Código de Defesa 

do Consumidor que não é aplicado à espécie”. (TJ-MG - AC: 

10518091731738001 MG , Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 

29/05/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/06/2014). Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. É ônus do locatário comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte locadora, (inc. II 

do art. 333 do CPC). Ônus do qual não se desincumbiu a locatária no caso. 

APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70060173911, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, 

Julgado em 20/11/2014). (TJ-RS - AC: 70060173911 RS , Relator: Paulo 

Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 20/11/2014, Décima Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei. 

Conforme verificado, a autora traz aos autos planilhas atualizadas dos 

débitos da requerida ID. 4302781, comprovando a inadimplência da 

devedora em relação às taxas do imóvel locado, requerendo o pagamento 

dos débitos, acrescido de juros de mora e correção monetária. Tal pleito 

merece prosperar, respeitando que o juros de mora não pode exceder o 

limite legal de 1%. Quanto à alegação de desocupação do imóvel em 

Fevereiro 2017, não merece guarida, posto que a prova produzida nos 

autos dá conta de que o imóvel somente foi desocupado em Maio de 2017, 

ônus que competia à ré. No mais, o contrato de locação é titulo 

extrajudicial conforme prevê o artigo 784, inciso VIII Código de Processo 

Civil, e desse modo, nada impede que o reclamante execute as obrigações 

inadimplentes da requerida. Neste sentido a corte Matogrossense 

preleciona: “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO 

E LOCAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - COBRANÇA DE ACESSÓRIOS - 

POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
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CONSUMIDOR - COBRANÇA DE MULTAS COMPENSATÓRIA E 

MORATÓRIA - LEGALIDADE - JUROS QUE DEVEM SER COBRADOS A 

PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O contrato de locação é 

título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, IV, do Código de 

Processo Civil, estando nele compreendidas as obrigações acessórias 

como o pagamento das contas de água, luz, multa e tributos, 

expressamente previstas no contrato. Os dispositivos do Código de 

Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de locação, uma 

vez que estes são disciplinados por lei especial e não existe no caso 

qualquer relação de consumo. Não se confunde a multa por atraso no 

pagamento do aluguel com a multa por rescisão indevida do contrato de 

locação, podendo ser ambas cobradas na execução. A aplicação do IGPM 

ao contrato de locação não traz ilegalidade à cobrança.” (TJMT – 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 

2434/2005, Número do Protocolo: 2434/2005, Data de Julgamento: 

08-5-2006). Efetivamente, tendo a requerida, deixado de apresentar os 

recibos de pagamentos dos aluguéis em atraso, é certo que a ausência de 

pagamento está comprovada. Nesse contexto, a Lei n°. 8.245/91, que 

dispõe sobre a relação de inquilinato, preceitua as seguintes obrigações: 

“Art. 4o Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não 

poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá 

devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcionalmente ao período de 

cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente 

estipulada”. “Art. 23. O locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o 

aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no 

prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao 

vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no 

contrato; (...)”. Os índices de correção monetária que devem prevalecer 

nestes autos é o índice nacional de preços ao consumidor - INPC/IBGE a 

partir de cada vencimento, conforme entendimento jurisprudencial. Quanto 

aos juros moratórios, devem incidir, por força da lei, em razão da mora 

caracterizada, a partir de cada vencimento mensal. O limite do seu 

percentual deve ser à taxa de um por cento (1%) ao mês. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para: CONDENAR a requerida ao pagamento: a) Dos aluguéis 

vencidos referentes aos meses de Julho de 2014 até a desocupação 

(Maio/2017), cada um no valor de R$ 2.475,00 (dois mil quatrocentos e 

setenta e cinco reais), devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da data de cada vencimento mensal. 

b) Do débito condominial referente aos meses em que a locatária 

permaneceu no imóvel até a data da desocupação (Maio/2017) acrescidos 

de juros e correção, conforme estatuto do condomínio. RATIFICO a tutela 

deferida nos seus integrais termos pelas razões já fundamentadas. Não 

havendo desocupação voluntária no prazo (quinze dias), expeça-se 

Mandado de Despejo, que deverá ser cumprido com a cautela necessária, 

com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se 

necessário for, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado 

que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto 

quanto possível o conflito ou a contenda física. Caso haja necessidade de 

reforço Policial Militar, especialmente treinado, requisite-se mediante Ofício 

ao Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado estudo da 

situação e indicados os recursos mínimos necessários para a execução 

da Ordem Judicial no menor tempo possível, tudo em conformidade com a 

Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça e 

Comando Geral da Polícia Militar. CONDENO, ainda, o demandado, ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de Fevereiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005561-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCINEI GOMES FERREIRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 02/06/2020, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

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

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010620-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARENIL ROSA OLIVEIRA MARQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006280-90.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA BORGES DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR OAB - MS15140-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAPFRE VIDA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO OAB - MS10766-O (ADVOGADO(A))

FABIANE GOMES PEREIRA OAB - GO30485 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A., na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026150-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEITON ANTONIO BORGES (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 DESPACHO Processo: 1026150-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLEITON ANTONIO BORGES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 08h45min 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, 14 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026411-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ANDRIOLE SILVESTRE (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026411-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO PEDRO ANDRIOLE SILVESTRE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 28/11/2018, às 11h30min 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, 16 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008192-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/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: 1040092-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO XAVIER DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040276-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON MARCELO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para, se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054129-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 
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(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040547-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ANTONIO DE ALMEIDA FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040531-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE AZEVEDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003920-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W B DE PAULA E SILVA - ME (AUTOR(A))

WAGNER BRUNO DE PAULA E SILVA (AUTOR(A))

P. V. D. P. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI OAB - SP183967 (ADVOGADO(A))

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME WAGNER (REU)

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e o(s) 

comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) 

diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link 

“Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054378-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PATRICIO PEREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para, se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0023766-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO SIQUEIRA GONCALVES FILHO (REU)

JOAO GONCALO MAIA (REU)

Outros Interessados:

ITAMAR VERAS DA SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e o(s) 

comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) 

diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link 

“Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056834-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA DA SILVA ROSA (AUTOR(A))

ROBSON DA SILVA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040494-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUZIA TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte REQUERIDA para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001140-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 209 de 267



MARIA EDEVINA DE CAMPOS (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:

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 autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010495-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON FREITAS DE LIMA (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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009224-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARNALDO ALVES FERREIRA (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:

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 para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003054-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL EDUARDO BARBOSA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008712-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECIDIEL DELGADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida 

por Ecidiel Delgado da Silva em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro Dpvat S.A. Designo o dia 30/06/2017, às 11:30 

horas 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008712-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECIDIEL DELGADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026370-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA NETO (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))

 

Vistos. Designo o dia 26/11/2019, às 10h24min 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 
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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, 02 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026370-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DE OLIVEIRA NETO (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 Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte REQUERIDA para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028480-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045978-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISO GOMES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, embora tenha constado no andamento processual e na carta 

de citação a data de 21/02/2020 Hora: 11:00, a data correta para a 

realização da audiência no CEJUSC é 20/02/2020, às 11h15min, conforme 

despacho de ID 24987469, razão pela qual procedo à intimação das partes 

para comparecimento na data devida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053819-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER CLEYTON AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054101-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para, se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054223-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACY MONTEIRO MOURAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para, se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046463-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LENNON RONDON KOEKUDU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, embora tenha constado no andamento processual e na carta 

de citação a data de 20/02/2020 Hora: 11:15, a data correta para a 

realização da audiência no CEJUSC é 21/02/2020, às 11h00min , conforme 

despacho de ID 25012747, razão pela qual procedo à intimação das partes 

para comparecimento na data devida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006761-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR OURIVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA OAB - MS12045-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR OAB - MS15140-O (ADVOGADO(A))
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HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA OAB - GO22376-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 interessadas/embargadas, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao 

recurso de Embargos de Declaração id.27028773, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005737-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005737-60.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDINEI ALMEIDA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim 

de apresentar CTPS legível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005207-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO (REU)

ANNA CLARA SANTOS DE CASTRO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte ré, com prazo de 15 dias, para cumprimento nos 

termos pedido na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se que, caso a parte requerida cumpra no prazo, ficará isenta 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste que, nesse prazo, a 

parte requerida poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). 

Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora, poderá depositar em juízo 30% do valor da 

execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, 

dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros 

de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022021-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA FIGUEREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco 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).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005938-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FLAVIO FARIA ORTIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005938-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE FLAVIO FARIA ORTIZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 22/06/2020, às 10h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005845-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO SANTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005845-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIVINO SANTO DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Designo o dia 22/06/2020, às 09h45min 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 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005889-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005889-11.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: ERASMO APARECIDO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

22/06/2020, às 10h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0002154-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

WEBER MOREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT11632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO PROCESSO n. 0002154-26.2016.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 10.322,96 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]->MONITÓRIA (40) 

POLO ATIVO: Nome: ATIVA LOCACAO LTDA Endereço: desconhecido 

Nome: WEBER MOREIRA ALVES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao 

cumprimento da obrigação exigida pela parte autora consistente no valor 

de R$ 10.322,96 e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) 

interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, 

independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado 

monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Monitória interposta por Ativa 

Locação LTDA em face de MODAL SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME (CNPJ nº 97.534.756/0001-52) alegando que é credora da empresa 

requerida no valor de R$ 10.322,96 (dez mil trezentos e vinte e dois reais 

e noventa e seis centavos), em decorrência as seviços de locação 

realizados pela requerente, nos termos dos contratos de locação nº 

10189/1, 2371/9 e 7063/1, sendo esse valor representado pelas notas 

fiscais nº 020839, 019730, 020122, 020441, 020830, 020432, 020073, 

019419, 019693, 020837, 020440, 020092, 019703, com vencimentos em 

04/08/2015, 10/05/2015, 02/06/2016, 07/07/2015, 07/06/2015, 15/07/2015, 

15/06/2015, 10/04/2015, 10/05/2015, 07/08/2015, 07/07/2015, 02/06/2015 

e 05/05/2015, respectivamente DECISÃO: Primeiramente, em face da 

implementação do Sistema INFOJUD, proceda à consulta do endereço da 

requerida, Modal Serviços de Construções Ltda. - ME, cuja informação 

segue anexa a esta decisão. Realizada a consulta e sendo constatado 

endereço diverso, expeça-se mandado de citação com o novo endereço 

encontrado. Na hipótese de ser encontrado o mesmo endereço constante 

dos autos, onde a requerida não foi localizado, encontra-se presente a 

hipótese prevista no inciso II, do art. 256, do NCPC, sendo perfeitamente 

cabível a citação por edital. Cite-se a requerida, Modal Serviços de 

Construções Ltda. - ME, com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 

256, do NCPC. Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no 

sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça. Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, decreto a 

revelia da requerida. E em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

NCPC, nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para 

que apresente defesa no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MICHELLE FERNANDA SANTOS 

DE ALMEIDA, digitei. CUIABÁ, 12 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
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Decisão Classe: CNJ-67 RESTAURAÇÃO DE AUTOS

Processo Número: 0035728-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (PARTE AUTORA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA GALINDO VANALLI OAB - MT10982-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725-O (ADVOGADO(A))

JANAINA GOMES DA SILVA OAB - MT10384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOTO SAKURA LTDA - ME (PARTE RE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0035728-74.2015.8.11.0041. PARTE 

AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S/A. PARTE RE: FOTO SAKURA LTDA - ME 

Vistos. Diante da comprovação da extinção da empresa ré (ID 28307074), 

determino a substituição processual da empresa pelos sócios 

especificados ID 28307074, Eloi Rodrigues Venancio e Lindamar Araujo 

Venancio, por analogia ao art. 110 do CPC. Proceda-se as alterações 

necessárias. Após, cite-se as requeridas nos termos do despacho de ID 

26851888. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003099-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

HYUNDAI CAOA - CUIABA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1003099-54.2020 Visto. Cuida-se de Ação de Reparação de Danos 

Morais e Materiais ajuizada por Thiago Pereira Rodrigues dos Santos, em 

desfavor de Hyundai Caoa do Brasil Ltda. e Hyundai Motor Brasil 

Montadora De Automóveis Ltda., afirmando ser proprietário do veículo HB 

20 Comfort Plus da marca Hyundai, alega que comprou o automóvel 

seminovo, vez que possuía todas as revisões feitas junto as requeridas e 

por estar dentro do prazo de garantia de 5 (cinco) anos. Narra que em 

dezembro de 2019 o veículo apresentou problema, precisando ser 

guinchado até a loja da requerida, o qual nega a cobrir o conserto do 

mesmo, sobre alegação de que houve ‘giro’ do veículo (excesso de 

rotação), sendo que o orçamento ficou em R$ 21.395,75 (vinte e um mil 

trezentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos). Ressalta 

que a requerida, Hyundai Caoa, está encaminhando e-mails e telegramas 

para forçar o autor a realizar os reparos, sob alegação de que serão 

cobrados valores de diária por imobilização do veículo no pátio. Requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinado as requeridas 

a disponibilizar um carro reserva na mesma qualidade, conserto total do 

veículo com a instalação de novo motor e demais peças que se fizerem 

necessárias e que apresentem o laudo técnico realizado no automóvel. 

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] Não há como atender ao pedido nesta fase de cognição 

sumária, vez que se trata de matéria que demanda prova técnica, a qual 

será possível na fase oportuna, pois é cediço que, para a caracterização 

do vício redibitório é necessário, primeiramente, que a coisa deve estar 

imprestável para uso normal, que o defeito deve ser inaparente ou de 

difícil constatação, e, por derradeiro, que o defeito exista ao tempo da 

realização do contrato. Em assim sendo, a princípio, não existe 

probabilidade acerca da causa dos defeitos apresentados, o que 

demanda dilação probatória consistente em prova técnica e, em sede de 

tutela de urgência antecipada não pode ser acolhida. Nesse contexto, 

ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à requerida, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, devendo as requeridas apresentarem o laudo técnico 

realizado no automóvel.. Designo o dia 02.06.2020, às 11h:00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). 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, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 0053831-32.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA 

(REQUERENTE)

ONIWALDO MALDONADO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCOS VANOR BERTHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

MURILO MATEUS MORAES LOPES OAB - MT12636-O (ADVOGADO(A))
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CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

MARINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT16735-O (ADVOGADO(A))

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT5931-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ALEX DE MORAIS LEITE (REQUERIDO)

MARCELO PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Medida Cautelar Inominada com Pedido de Liminar 

ajuizada por Marcos Vanor Bertho, Oniwaldo Maldonado da Silva e 

Marconi Comércio Serviço e Representações Ltda. contra Reginaldo Alex 

de Moraes e Marcelo Pereira Alves, ao argumento de que firmou com os 

réus um Instrumento Particular de Compra e Venda de Equipamentos de 

Garimpo e Outras Benfeitorias Além De Outras Avenças, para compra e 

venda dos equipamentos para exploração de um garimpo denominado 

Estância São Bento, em Poconé/MT, no valor de R$ 320.000,00, a serem 

pagos em 08 cheques, no valor igual de R$ 40.000,00 cada, iniciando-se 

me 28.05.2015 até 28.12.2015. Narram que após tomarem posse dos 

equipamentos comprados e na utilização dos mesmos, foram 

surpreendidos por sua extrema precariedade, e impossibilidade de uso 

dada a deficiência de conservação/manutenção. Asseveram que além de 

precisaram custear despesas para o conserto dos equipamentos, 

efetuaram pagamento de contas de energia elétrica que estavam 

atrasadas, as quais eram de responsabilidade dos réus; que procuraram 

os requeridos para devolverem os valores despendidos, mas eles se 

negaram, razão pela qual suspenderam o pagamento dos cheques 

restantes, e eles foram protestados pela parte requerida, assim, requerem 

a concessão da liminar para que seja determinado ao Cartório do 4º Ofício 

desta Capital, a sustação dos efeitos do protesto n. 06/10/2015.0623, no 

valor de R$ 40.173,76 e protesto n. 06/10/2015.0624, também na quantia 

de R$ 40.173,76. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido. No 

arquivo de Id. 26544017 consta decisão deferindo o pedido liminar. A 

medida foi efetivada em 6/10/2016 (Id. 26544029). No arquivo de Id. 

29116391 consta certidão de ausência de propositura da demanda 

principal pela parte autora. É o relatório. Decido. Tratando de cautelar 

ajuizada na vigência do CPC/73, assim, os procedimentos a ela atinentes 

deverão continuar sendo aplicados, a propósito: Enunciado n. 449 - FPPC. 

(art. 806 do CPC/1973) O art. 806 do CPC de 1973 aplica-se às cautelares 

propostas antes da entrada em vigor do CPC de 2015. (Grupo: Direito 

intertemporal) As medidas cautelares têm a finalidade de apenas 

assegurar a eficácia e utilidade do processo principal, o mérito deve ficar 

circunscrito à verificação do fumus boni iuris e do periculum in mora, 

descabendo a discussão, no processo cautelar, da matéria que constitua 

o próprio direito material das partes, senão para aferir o perigo e a 

aparência do bom direito eventualmente invocado. Constata-se, portanto, 

que a pretensão cautelar, consubstanciada na medida cautelar, deve 

visar, fundamentalmente, a garantia do resultado prático do processo 

principal, sendo que algumas características inerentes a tais medidas 

confirmam o seu caráter assecuratório, quais sejam, instrumentalidade, 

provisoriedade e revogabilidade. É certo que a providência cautelar deve 

se subordinar ao prévio julgamento da lide principal a ser ajuizada, 

conforme dispõe o artigo 806, do Código de Processo Civil de 1973. 

Vejamos: Artigo 806 - Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for 

concedida em procedimento preparatório. Ocorre que, apesar da medida 

ser efetivada em 2016, até o momento a parte autora não ajuizou a ação 

principal no prazo legal, o que impõe a extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos da Súmula 482, do STJ: A falta de 

ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a 

perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar. 

Nesse sentido: MEDIDA CAUTELAR EFICÁCIA AÇÃO PRINCIPAL CPC ART. 

806. Cessa a eficácia da medida cautelar não havendo a propositura da 

ação principal no prazo de trinta dias contados da data da efetivação da 

medida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00248610820118260344 SP 

0024861-08.2011.8.26.0344, Relator: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 

28/01/2013, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/01/2013). Desse modo, impõe-se a extinção do processo sem 

resolução do mérito, em razão de não observados os artigos 806 e 808, I, 

do Código de Processo Civil de 1973, em vigência quando da propositura 

da ação. Posto isso, com fundamento no artigo 485, IV, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a Medida Cautelar ajuizada por Marcos 

Vanor Bertho, Oniwaldo Maldonado da Silva e Marconi Comércio Serviço e 

Representações Ltda. contra Reginaldo Alex de Moraes e Marcelo Pereira 

Alvese e por consequência, revogo a liminar concedida. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Por outro lado, 

sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, vez que não 

houve resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0037180-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENCIA MARIA CINTRA EMILIANO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA OAB - MT11161-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Conforme exposto na decisão de Id. 26974471, segundo o NCPC, o 

pedido principal da tutela cautelar deve ser apresentado nos mesmos 

autos (art. 308), e analisando o processo de n. 10880-86.2016.811.0041, 

vê-se que assim foi realizado, inclusive já houve prolação de sentença, 

estando pendente de análise de recurso na instância superior. Posto isso, 

com fundamento no artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0034216-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JEAN GUBIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S L OPERACOES IMOBILIARIAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES 

EIRELI - EPP (REU)

MARLEI NINA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação Monitória promovida por Ronaldo Jean Gubiani 

contra SL Operações Imobiliárias Construção e Incorporação EIRELI ME e 

Marlei Nina Silva. A parte autora foi intimada por seu advogado, para dar 

prosseguimento no feito, mas quedou-se inerte (Id. 26223112), assim, foi 

promovida a tentativa de intimação pessoal da mesma, no entanto, constou 

na correspondência a observação “mudou-se” (Id. 26223116). É o 

relatório. Decido. O que se verifica dos autos é que a parte autora não 

possui mais interesse na demanda, eis que simplesmente abandonou o 

processo que aguarda manifestação há quase dois anos, o que impede o 

bom e regular desenvolvimento do feito. No caso em análise, foi dada 

oportunidade à parte autora para que o processo não tivesse um fim por 

ela indesejado (extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua 

desídia nos faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ademais, 

conforme consta da correspondência que a parte autora não foi localizada 

no endereço fornecido por ela nos autos, para ser intimada a dar 

prosseguimento ao processo. Não há o que se falar em necessidade de 

formalização via edital da providência que exige o artigo 485, parágrafo 

1º, do NCPC, visto que dispõe o art. 274 do NCPC: Art. 274. Não dispondo 

a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 
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chefe da secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço. A jurisprudência é nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO DE CONTRATO. Exige-se a 

intimação pessoal da parte, previamente à extinção do feito. Inteligência do 

§1º do art. 267 do CPC. Intimação devidamente procedida. A parte é 

obrigada a manter atualizado o endereço, sempre que houver modificação 

temporária ou definitiva, em conformidade com a disposição do parágrafo 

único do art. 238 do Código de Processo Civil. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

Irregularidade da representação processual não sanada no prazo 

concedido acarreta, em derradeiro, a extinção do processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

RECURSO PREJUDICADO. (TJ/MG - Ap. Cív. n. 70036748952, Rel. Des. 

João Moreno Pomar, DJe de 16-1-2012). (Grifo nosso) A parte autora não 

só abandonou o processo, como também não forneceu ou atualizou o seu 

endereço, impossibilitando sua própria localização, demonstrando total 

desinteresse pela causa, que não pode se perpetuar no tempo. Assim, 

consubstanciado no fato de que compete à parte interessada promover o 

andamento do processo, providenciando os atos e diligências que lhe 

competirem, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC, o arquivamento dos autos é medida que a rigor se impõe. Posto isso, 

julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na forma do 

artigo 485, III, do NCPC. Considerando que a extinção do processo se deu 

por fato relacionado ao comportamento desidioso da própria parte autora, 

aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio 

da causalidade, condeno a parte credora ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Sem honorários, vez que a relação processual 

não foi formada. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019985-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DE BRITO COSTA (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:

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

 

Visto. Tratando-se de matéria de menor complexidade, procedo ao 

julgamento. HELIO DE BRITO COSTA ajuizou Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ambos igualmente qualificados nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito, que lhe ocasionou 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

ao pagamento do seguro obrigatório, devidamente atualizado, além das 

verbas de sucumbência. A requerida apresentou contestação, tendo 

alegado, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo 

para Seguradora Líder. Prescrição trienal como prejudicial de mérito. No 

mérito, alega a insuficiência probatória do boletim de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, discorre acerca dos valores em caso 

de condenação, pagamento proporcional à lesão, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo 

de sessão de conciliação (Id. 6043579), a qual restou infrutífera devido à 

ausência da parte autora. Réplica no arquivo de Id. 9123480. A realização 

de prova pericial foi deferida (Id. 12489035), e a parte autora foi intimada 

via DJE na pessoa de seu advogado, bem como pessoalmente (Id. 

22942365), todavia, o autor não compareceu nos dois agendamentos 

efetuados pelo perito (Id. 17637990 e 22966378). 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) 

Verifica-se que a ré alega a prescrição, vez que o sinistro se deu em 

18/03/2012 e a ação foi ajuizada em 14/11/2016, sendo que a contagem 

prescricional obedece ao artigo 206, §3º, inciso IX, do Código Civil, o qual 

estabelece o prazo de 3 (três) anos, tendo prescrito, portanto, em 

18/03/2016. Entretanto, tratando-se de invalidez, a contagem do prazo 

prescricional somente se inicia quando o beneficiário do seguro tem 

ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Nesse sentido é a 

Súmula n° 573, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE 

DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial 

do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo 

relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de 

prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos 

após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 

1388030 MG 2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJe 01/08/2014). (negritei) No presente caso, não 

existem elementos que demonstrem que o Requerente teve a ciência 

inequívoca da sua incapacidade na data do sinistro, motivo pelo qual não 

há que se falar em prescrição. Sabe-se que para fins de julgamento do 

presente feito, se faz necessária a perícia médica, em que há a 

graduação do valor da indenização de acordo com a lesão sofrida pela 

vítima, nos termos da tabela estabelecida. A indenização deve ser limitada 

ao grau de redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, 

de acordo com a 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) 
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para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Negritei). Foi 

agendada data para a realização da perícia, a fim de identificar a alegada 

invalidez permanente e qual o seu grau, bem como se esta é decorrente 

de acidente de trânsito. Contudo, a parte autora não compareceu às 

perícias designadas, embora tenha sido intimada com antecedência no 

endereço informado nos autos. Sem a realização da prova pericial, para a 

qual a parte autora foi intimada, mas não compareceu, não há como 

comprovar que, em razão do acidente, houve a alegada incapacidade 

permanente, tampouco o suposto grau de invalidez. Não é demais 

ressaltar que a ré depositou em juízo a quantia referente aos honorários 

periciais, porém, a parte autora não compareceu no consultório do perito 

para se submeter ao exame, sendo que a improcedência do pedido se 

impõe, eis que a autora deixou de comprovar o fato constitutivo do seu 

direito, conforme determina o art. 373, inciso I do CPC. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER À PERÍCIA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 274 DO 

NOVO CPC - NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA - PROLAÇÃO 

DE SENTENÇA JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL POR 

FALTA DE PROVA – CONFIRMAÇÃO - Nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do novo 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 - Se a parte autora é pessoalmente 

intimada para comparecer no local e data indicados para a perícia, mas 

não comparece, é de se julgar improcedente o pedido inicial, por falta de 

prova. Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) proposta por HELIO DE 

BRITO COSTA em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS. Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais antes da realização da perícia médica, determino a 

expedição de alvará para restituição de 70% do valor à parte requerida, 

mediante transferência para conta a ser indicada, devendo os demais 

30% serem transferidos ao perito. 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. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040712-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIA DIAS MACIEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação de Indenização promovida por Antônio Maria Dias 

Maciel contra Sisan Engenharia. No processo originalmente físico, não 

constava a assinatura da advogada da parte autora na petição inicial, 

razão pela qual foi determinada a intimação da mesma para regularizar o 

vício (Id. 26834555). A parte ré peticionou requerendo a extinção do feito, 

ao argumento de que a inicial é apócrifa (Id. 26834559). No arquivo de Id. 

26834560 consta certidão, em 09/10/2019, de que decorreu o prazo sem o 

comparecimento da patrona da autora para assinar a inicial. O processo 

foi digitalizado em 04/12/2019 (Id. 26834341), e a parte autora peticiona 

requerendo apenas o prosseguimento do feito (Id. 27797525). É o 

relatório. Decido. A petição inicial é pressuposto de constituição do 

processo, razão pela qual a sua inexistência ou o seu protocolo sem a 

assinatura do advogado que a redigiu (se o processo for físico) retrata a 

inexistência do processo. Se o autor elabora a petição inicial e deixa de 

preencher um requisito essencial, estamos diante da ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. (in Direito 

Processual Civil, 13ª ed. - São Paulo: Atlas, 2018, pg. 325). Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - FALTA 

DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE - PETIÇÃO INICIAL 

APÓCRIFA - CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO - INÉRCIA 

- PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. - Tratando-se a 

petição inicial de ato processual escrito, a assinatura do procurador é 

requisito indispensável para que tenha validade, configurando ainda 

pressuposto processual de validade. Intimada a parte para sanar a 

irregularidade, sua inércia resulta na extinção do processo, sem resolução 

de mérito”. (TJMG - Apelação Cível 1.0363.17.003165-4/001, Relator(a): 

Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2019, 

publicação da súmula em 19/11/2019). Negritei. Considerando que o vício 

não foi sanado, a extinção do processo é medida que se impõe. Posto 

isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na forma 

do artigo 485, IV, do NCPC. Como a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da própria parte autora, aliado à 

linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da 

causalidade, condeno a parte credora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios, este que arbitro em 

10% sobre o valor da causa, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser 

beneficiária da gratuidade da justiça. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009377-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEOMARA ALESSANDRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (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: 1008701-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BRAUN GRUETZMANN (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))

 

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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009442-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DAMACENA MEIRA (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: 1009246-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON NEVES DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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: 1026870-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO WEVILYN 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))

 

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: 1012580-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEDROSO DE 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)

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: 1012760-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE OLIVEIRA 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:

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 intempestiva. 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: 1012208-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MACIEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. 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: 1028142-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WISLLEYN RICARDO ASSUNCAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. 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
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Processo Número: 1011870-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO COENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que a parte Requerida, mesmo devidamente citada, deixou de 

manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco dias, 

dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028623-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE MORAES LANGELLA (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 intempestiva. 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: 1012772-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES MONTEIRO (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))

 

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: 1028465-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BRANDAO NARDY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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: 1028539-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES JOSE AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNIFICAT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI - ME (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RENE GRAEFF OAB - RS0057713A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., encontra-se tempestiva. Certifico, ainda, que a parte 

Requerida MAGNIFICAT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI - ME , mesmo 

devidamente citada, deixou de manifestar no presente feito. 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: 1018172-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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: 1031915-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON MONTEIRO 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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017556-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI FATIMA ECHER PINTO (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:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 
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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: 1029582-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR EDUARDO DA SILVA ANTONIO (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: 1029548-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001968-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR VITAL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT14322-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001968-49.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão no Id nº 15512666, determino a intimação pessoal 

via Oficia de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006472-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEANE GUTERRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006472-98.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos acostados nos Ids nº 16057561, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008251-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LUCAS SAMPAIO 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))

 

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: 1007483-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINO SONIO CARNEIRO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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: 1005769-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BARROS DE ABREU (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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1445062 Nr: 19020-07.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE MOREIRA ME, RODRIGO LEITE 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE DA SILVA BELIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25.758/O/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14.619

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Rodrigo Leite Moreira ME 

em face de Eunice da Silva Belido.

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença 

concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do 

embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste amparo legal para a 

atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, visto que não 

houve o pedido expresso da parte embargante para a sua concessão.

Assim, recebo os presentes embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO.

Intime-se o exequente, ora embargado, para impugnar os presentes 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 920, do Código 

de Processo Civil.

Apensem-se os autos aos de nº 3352-35.2015.8.11.0041 (cód. 956575).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000887 Nr: 23847-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GISELE DE ALMEIDA, CRESCÊNCIO CORNELIO 

DE ARRUDA, ANDREIA DE ALMEIDA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVELIN FERREIRA DOS REIS - 

OAB:OAB/MT 17039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, no prazo legal, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1063547 Nr: 52572-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO ESTEVAN COSTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS 

INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - 

OAB:8675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA NUNES ROCCO - 

OAB:OAB/MT 6737, RODRIGO ALVES DA SILVA - OAB:11800

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004374 Nr: 25276-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO, 

GERALDO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CHRISTINA BATISTA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 Vistos, etc. Defiro o pedido do patrono do requerido, deve no prazo de 5 

dias juntar a procuração. Outrossim, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito no prazo legal. Saem os presentes 

intimados, expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992418 Nr: 19609-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE 

ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAJÁS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053211 Nr: 48023-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, fls.381/401, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1348982 Nr: 19480-28.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 221 de 267



OAB:3.162

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.309/311, uma vez que a decisão 

não foi publicada para os patronos corretos 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. Trata-se 

de Ação Ordinária de Resolução Contratual c/c Cobrança de Cláusula 

Penal promovida por Bunge Alimentos S/A em desfavor de Granule 

Exportadora e Importadora Ltda. Citado, o requerido apresentou 

contestação às fls. 25/33, sustentando em sede de preliminar, a ausência 

de interesse de agir. Impugnação às fls. 109/114. Passo a sanear o feito. 

(..)Diante de tal panorama, o que importa para a verificação da petição 

inicial, in casu, são as afirmações declinadas na peça angular, e não a 

correspondência entre estas e os elementos de prova constantes do 

almanaque processual, o que deve ser analisado no exame do meritum 

causae, objetivo principal do processo, razão pela qual REJEITO a 

preliminar. No mais, as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido o 

descumprimento contratual, a responsabilidade pela não cumprimento dos 

termos do contrato, a previsão de aplicação de clausula penal, a 

existência de danos, sua extensão e nexo causal. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 15 

(quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.'

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139672 Nr: 27230-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, de fls. 95/99, 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.: 985460 Nr: 16517-52.2015.811.0041

 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: ROZINETE BORJA DA SILVA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, de fls.123/127, 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.: 999523 Nr: 23234-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHON KIDNEY DE ALMEIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, de fls. 125/134, desta forma, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327109 Nr: 319-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->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: LINDARAY APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA HELENA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANY 

BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE, para devolução dos autos nº 

319-81.2008.811.0041, Protocolo 327109, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005261-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA 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 1005261-22.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por MARCELO DE SOUZA 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 12:45 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
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Processo Número: 1010607-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GISELA ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÚMERO DO PROCESSO: 

1010607-56.2017.811.0041 ESPÉCIE: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

CUMULADO COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS PARTE AUTORA: ANA GISELA ARRUDA SANTOS PARTE RÉ: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DATA E HORÁRIO: 5 de fevereiro de 

2020, 14:15 HORAS. PRESENTES JUIZ(A) : DR.(A) OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON AUTOR(A, ES): ADVOGADO (A,S): RÉU(É,S): 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A; ADVOGADO (A,S): CARLA BEATRIZ 

RIEFFE FRANCO DE ABREU OCORRÊNCIAS Aberta a audiência com as 

formalidades legais, foi constada a ausência da parte autora, bem como 

de seu patrono. A parte requerida não apresentou novos requerimentos, 

bem como pugna por memoriais remissivos. DELIBERAÇÕES Pela MMª 

Juíza foi proferida a seguinte decisão: Vistos, etc. Considerando a 

ausência da parte autora na presente audiência, embora devidamente 

intimada, e não havendo outros requerimentos pela parte requerida, 

declaro encerrada a presente instrução. Intime-se a parte autora para 

apresentação dos memoriais no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volte-me 

os autos conclusos para Sentença, tendo em vista que os memoriais da 

requerida foram remissivos. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado por 

mim, (Gislene Catarina Dias Pereira de Oliveira – Assessora de Gabinete I), 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON JUÍZA DE DIREITO CARLA BEATRIZ 

RIEFFE FRANCO DE ABREU ADVOGADO (A) OAB/MT 20720/B VINICIUS 

HENRIQUE DE ARRUDA CAMPOS PREPOSTO DA REQUERIDA

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008687-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO (AUTOR(A))

REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMED ALI HAMMOUD OAB - MT11184-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CARAMORI (REU)

ANDRE CARAMORI (REU)

CARAMORI VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÚMERO DO PROCESSO: 

1008687-47.2017.811.0041 ESPÉCIE: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

DE ENCARGOS LOCATÍCIOS PARTE AUTORA: ADRIANO TREVESI 

ZANELATO, REGINALDO CEZAR ZANELATO E MARIA CRISTINA K. 

DALARI ZANELATO, PARTE RÉ: CARAMORI VEÍCULOS LTDA., SANDRO 

CARAMORI E ANDRÉ CARAMORI DATA E HORÁRIO: 4 de fevereiro de 

2020, 15:00 HORAS. PRESENTES JUIZ(A) : DR.(A) OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON AUTOR(A, ES): ADRIANO TREVESI ZANELATO 

ADVOGADO (A,S): MOHAMED ALI HAMMOUD RÉU(É,S): CARAMORI 

VEÍCULOS LTDA., SANDRO CARAMORI E ANDRÉ CARAMORI; 

ADVOGADO (A,S): REINALDO AMERICO ORTIGARA OCORRÊNCIAS 

Aberta a audiência com as formalidades legais, antes de iniciar a colheita 

do depoimento das partes, a MMª. Juíza de Direito informou, que iria 

proceder a gravação do(s) depoimento(s) de acordo com o provimento 

38/07 - GAB/CGJ e Ofício-Circular n. 5007/2012-PRES. TJ/MT , que 

autoriza e recomenda gravações de audiências, exaradas com suporte no 

que preconiza a Lei n.º 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que admite o 

uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, entendido 

como tal “qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e 

arquivos digitais” (art. 1.º e § 2.º, I), aplicando, ainda, no que couber, os 

artigos 193, 194, 195 e 210, ambos do CPC, ressaltando que se qualquer 

causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da audiência, os 

depoimentos serão colhidos pelo sistema de digitação. Sendo todos 

advertidos que é vedada a sua divulgação não autorizada a pessoas 

estranhas ao processo. (art. 2º,VI, Provimento 38/2007 – CGJ). Nenhuma 

das partes manifestou contrariedade. Registra-se que as gravações 

permanecerão em arquivo digital em computador (servidor e no HD local) 

deste juízo para segurança dos dados. Foi tentada a conciliação, sem 

êxito. As partes autoras REGINALDO CEZAR ZANELATO E MARIA 

CRISTINA K. DALARI ZANELATO, não compareceram para o ato, sendo 

representados pelo autor ADRIANO TREVESI ZANELATO. O preposto da 

parte requerida não compareceu para o ato, sendo representado pelo seu 

patrono com poderes para transigir. As partes dispensam os depoimentos 

pessoais. Em seguida foi ouvida a testemunha VALTER MINORU SHIGA, 

em termo apartado. As partes pugnam por memoriais escritos. As partes 

fizeram acordam processual, para que o prazo dos memorias finais seja 

comum de 15 dias corridos. DELIBERAÇÕES Pela MMª Juíza foi proferida a 

seguinte decisão: Vistos, etc. Homologo a transação processual, feita 

pelas partes. Não havendo mais provas a produzir, dou por encerrada a 

fase instrutória. Outrossim, dê-se vistas as partes para apresentação dos 

memoriais no prazo comum de 15 (quinze) dias corridos. Após, volte-me 

os autos conclusos para Sentença. Saem os presentes intimados. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado por mim, (Gislene Catarina Dias Pereira de Oliveira – Assessora de 

Gabinete I), o presente termo, que vai assinado pelos presentes. OLINDA 

DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON JUÍZA DE DIREITO ADRIANO 

TREVESI ZANELATO REQUERENTE MOHAMED ALI HAMMOUD 

ADVOGADO (A) OAB/MT 11184 REINALDO AMERICO ORTIGARA 

ADVOGADO (A) OAB/MT 9552/O

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002654-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÚMERO DO PROCESSO: 

1002654-41.2017.811.0041 ESPÉCIE: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS PARTE AUTORA: ELIENE CARNEIRO PARTE RÉ: BANCO 

BRADESCO S/A DATA E HORÁRIO: 10 de fevereiro de 2020, 14:10 

HORAS. PRESENTES JUIZ(A) : DR.(A) OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON AUTOR(A, ES): ELIENE CARNEIRO ADVOGADO (A,S): 

ANTONIA ROSANA PERIN RÉU(É,S): BANCO BRADESCO S/A; 

ADVOGADO (A,S): ILDO DE ASSIS MACEDO OCORRÊNCIAS Aberta a 

audiência com as formalidades legais, foi tentada a conciliação, sem êxito. 

A parte requerida pugna pela juntada de carta de preposição e 

substabelecimento. As partes desistem da produção de mais provas, por 

se tratarem tão somente de matéria de direito os presentes autos, bem 

como pugnam por memoriais remissivos. DELIBERAÇÕES Pela MMª Juíza 

foi proferida a seguinte decisão: Vistos, etc. Defiro a juntada da carta de 

preposição e substabelecimento, apresentados. Ante a desistência de 

produção de provas, dou por encerrada a fase instrutória e tendo em vista 

que os memoriais foram remissivos, mantenham-se os autos conclusos 

para sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado 

por mim, (Gislene Catarina Dias Pereira de Oliveira – Assessora de 

Gabinete I), o presente termo, que vai assinado pelos presentes. OLINDA 

DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON JUÍZA DE DIREITO ELIENE 

CARNEIRO REQUERENTE LUIZ CARLOS EVANGELISTA NEVES PREPOSTA 

DA REQUERIDA ANTONIA ROSANA PERIN ADVOGADO (A) OAB/MT 

11809 ILDO DE ASSIS MACEDO ADVOGADO (A) OAB/MT 3541/O
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033540-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRY RIBEIRO (AUTOR(A))

CATARINO MANOEL DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SIQUEIRA ARRUDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÚMERO DO PROCESSO: 

1033540-23.2017.811.0041 ESPÉCIE: AÇÃO MONITÓRIA PARTE AUTORA: 

ROSEMEIRY RIBEIRO E CATARINO MANOEL DA SILVA RAMOS PARTE RÉ: 

ALESSANDRO SIQUEIRA ARRUDA DATA E HORÁRIO: 10 de fevereiro de 

2020, 15:10 HORAS. PRESENTES JUIZ(A) : DR.(A) OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON AUTOR(A, ES): ROSEMEIRY RIBEIRO E 

CATARINO MANOEL DA SILVA RAMOS ADVOGADO (A,S): BRAGA 

VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO RÉU(É,S): ALESSANDRO SIQUEIRA 

ARRUDA; ADVOGADO (A,S): EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência com as formalidades legais, antes de 

iniciar a colheita do depoimento das partes, a MMª. Juíza de Direito 

informou, que iria proceder a gravação do(s) depoimento(s) de acordo 

com o provimento 38/07 - GAB/CGJ e Ofício-Circular n. 5007/2012-PRES. 

TJ/MT , que autoriza e recomenda gravações de audiências, exaradas 

com suporte no que preconiza a Lei n.º 11.419, de 19 de dezembro de 

2006, que admite o uso de meio eletrônico na tramitação de processos 

judiciais, entendido como tal “qualquer forma de armazenamento ou 

tráfego de documentos e arquivos digitais” (art. 1.º e § 2.º, I), aplicando, 

ainda, no que couber, os artigos 193, 194, 195 e 210, ambos do CPC, 

ressaltando que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no 

curso da audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de 

digitação. Sendo todos advertidos que é vedada a sua divulgação não 

autorizada a pessoas estranhas ao processo. (art. 2º,VI, Provimento 

38/2007 – CGJ). Nenhuma das partes manifestou contrariedade. 

Registra-se que as gravações permanecerão em arquivo digital em 

computador (servidor e no HD local) deste juízo para segurança dos 

dados. Foi tentada a conciliação, sem êxito. Em seguida foi ouvido o 

requerente CATARINO MANOEL DA SILVA RAMOS, em termo apartado. 

Em seguida foi ouvido o requerido ALESSANDRO SIQUEIRA ARRUDA, em 

termo apartado. Em seguida foram ouvidas os informantes, WEVERSON 

RIBEIRO RAMOS, JAHNNY DE ALENCAR TAVARES , em termos apartado. 

As partes pugnam por memoriais escritos. As partes fizeram acordam 

processual, para que o prazo dos memorias finais seja comum de 30 dias 

corridos. DELIBERAÇÕES Pela MMª Juíza foi proferida a seguinte decisão: 

Vistos, etc. Homologo a transação feita pelas partes. Não havendo mais 

provas a produzir, dou por encerrada a fase instrutória. Outrossim, dê-se 

vistas as partes para apresentação dos memoriais no prazo comum de 

30(trinta) dias corridos Após, volte-me os autos conclusos para Sentença. 

Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado por mim, (Gislene Catarina Dias 

Pereira de Oliveira – Assessora de Gabinete I), o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON JUÍZA DE DIREITO ROSEMEIRY RIBEIRO REQUERENTE 

ALESSANDRO SIQUEIRA ARRUDA REQUERIDO CATARINO MANOEL DA 

SILVA RAMOS REQUERENTE BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO 

ADVOGADO (A) OAB/MT19652/O EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

ADVOGADO (A) OAB/MT 12291

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059893-32.2019.8.11.0041

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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1059893-32.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Liberty 

Seguros S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 01/06/2020, às 

13:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059528-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIKA ECO LOGISTICA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1059528-75.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por TRO Empreendimentos 

Imobiliários em desfavor de Dika Eco Logística Ltda.. Designo audiência de 

conciliação para o dia 01/06/2020, às 08:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). 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: 1000334-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILLY GABRIELA CASTILHO GARCIA (REU)

FABIANA RIBEIRO DE CASTILHO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000334-13.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por 

Azul Companhia de Seguros Gerais em desfavor de Fabiana Ribeiro de 

Castilho. Designo audiência de conciliação para o dia 01/06/2020, às 09:30 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059900-24.2019.8.11.0041

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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1059900-24-2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por 

Liberty Seguros S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. 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). 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: 1059734-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH RAMOS DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1059734-89.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Condomínio Residencial 

Paiaguás Quadra 03 A em desfavor de Elizabeth Ramos de Assunção. 

Designo audiência de conciliação para o dia 01/06/2020, às 08:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001743-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

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:

JHONY FERNANDO FERREIRA RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos nº 1001743-24.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por UNIMED Cuiabá Cooperativa 

de Trabalho Médico em desfavor de Jhony Fernando Ferreira Rodrigues. 

Designo audiência de conciliação para o dia 01/06/2020, às 11:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061510-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SOPHIA DE CAMPOS DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO(A))

LAURA MARIA GALDINO DELGADO DE ARRUDA OAB - SP383328 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061510-27.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Benedita Sophia de 

Campos Delgado representada por Margarete Delgado de Arruda em face 

de Sul América Seguro Saúde. O processo foi distribuído em plantão 

judiciário, tendo sido proferida decisão que determinou o deferimento da 

tutela de urgência. Considerando a manifestação da parte autora, 

intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir 

integralmente a decisão de ID nº 27693478, em todos os seus termos, 

comprovando nos autos o custeio de todo o tratamento necessário da 

autora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias. Designo audiência de 

conciliação para o dia 01/06/2020, às 08:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). 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-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002389-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR(A))

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA VIEIRA PEIXOTO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002389-34.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo por Inadimplência proposta por Royal Brasil 

Administração Empreendimentos e Participações Ltda. e Outros em 

desfavor de Fernanda Vieira Peixoto da Silva. 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. Poderá a parte requerida, no 

mesmo prazo da contestação, requerer a purgação da mora, conforme 

art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991, depositando judicialmente o valor descrito 

na inicial. Em caso de purgação da mora, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, de acordo com o que 

dispõe o art. 62, II, d, da Lei nº 8.245/1991. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). 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: 1002370-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GOMES DOS REIS OAB - RS94929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T.P. MARTINS DIAS DA COSTA REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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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 1002370-28.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por FRIGELAR Comércio e 

Indústria Ltda. em desfavor de Center Frio Refrigeração Comércio 

Atacadista de Peças e Equipamentos EIRELI. Designo audiência de 

conciliação para o dia 01/06/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). 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: 1001563-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA BOTELHO BORELLI (AUTOR(A))

CLEU BORELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CHRISTIANNE PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT8286/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001563-08.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Locação c/c Cobrança de 

Alugueis e Pagamento de Multa Compensatória ajuizada por Cleu Borelli e 

Regina Lucia Botelho Borelli em desfavor de QMC TELECOM do Brasil 

Cessão de Infraestrutura Ltda.. Designo audiência de conciliação para o 

dia 01/06/2020, às 10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. 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: 1005611-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS SAMUEL DE GOES (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 1005611-10.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS, 

ajuizada por LAIS SAMUEL DE GOES, 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 29/05/2020, 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: 1005750-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE AGUIAR DA HORA (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 1005750-59.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por PEDRO HENRIQUE AGUIAR DA HORA, 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 

29/05/2020, 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 
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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: 1005762-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO DE SOUZA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-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 1005762-73.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ROMARIO DE SOUZA BENEVIDES, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 29/05/2020, 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: 1005842-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEVERTON DE OLIVEIRA DA SILVA (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 1005842-37.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por KLEVERTON DE OLIVEIRA DA SILVA, 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 

29/05/2020, 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: 1005542-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE CANDIDA DA SILVA (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 1005542-75.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LIDIANE CANDIDA DA SILVA, 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 29/05/2020, 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: 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 
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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). Ainda, intime-se o autor para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O (Boletim de Ocorrência). 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para proceder a retirada da via 

original da CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO expedida nestes autos (id. 

29161089). Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1135270 Nr: 25223-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO MORADA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO IGNACIO PINHEIRO 

DE MACEDO - OAB:RJ 65.541, VIRGILIO CESAR DE MELO - OAB:14.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Deixo de apreciar o requerimento de fls. 441 neste momento.

Compulsando os autos constato que o Devedor não foi intimado para 

efetuar o pagamento de seu débito, portanto, expeça-se carta de 

intimação, com aviso de recebimento para os endereços de fls. 364 e 435: 

Rua 25, n° 05, Bairro Coxipó e Rua TR Pedro Goes, n° 47, Bairro Centro, 

ambos nesta capital.

Em caso de AR negativo, dê-se vista a Defensoria Pública.

Após concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 131302 Nr: 17493-79.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CESAR RIBEIRO SANDOVOAL, ANTONIO 

JOSÉ VIANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, JAKELINE APARECIDA MOURA - OAB:6.064/MT, TANIA 

REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Banco Bradesco S/A em face de Caio Cesar Ribeiro Sandoval e 

Antonio José Viana Neto.

Encontram-se penhorados dois imóveis de propriedade do executado Caio 

Cesar, matriculados sob os números 36.971 e 36.972, os quais 

encontram-se pendentes de nova avaliação.

No entanto, às fls. 318 foi juntada a certidão de óbito do referido 

executado, onde vislumbra-se que este era casado e deixou três filhos.

O banco indicou o endereço de um de seus filhos, porém, a intimação 

deste para integrar o polo restou infrutífera (fls. 333).

Assim, não obstante o pleito de fls. 347/349 verifica-se que ainda não 

houve a regularização do polo passivo da ação, razão pela qual, em 

regular impulso oficial, procedo a pesquisa dos herdeiros do falecido via 

sistema Infoseg, ocasião em que obtive êxito (extratos anexos).

Expeçam-se mandados de intimação dos herdeiros do de cujus, para 

integrarem a lide, indicando, se for o caso os demais herdeiros e 

endereços, posto que não juntado o compromisso do inventariante, da 

seguinte forma:

- Marco Aurelio Teixeira Sandoval, residente à Rua Neif Figuri, nº 197, 

Bairro Jardim Califórnia, nesta cidade,

- Thiago Teixeira Sandoval, residente à Rua Deputado Roberto Cruz ou 

Rua C, nº 26, Bairro Alvorada, nesta cidade.

Para tanto, intimo o exequente para 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 quanto 

ao devedor falecido.

Após, concluso para demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 796347 Nr: 2690-42.2013.811.0041

 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: ESPOLIO DE LEONIDAS RACHID JAUDY, DULCE 

BARRETO RACHID JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZA 

PINTO - OAB:9297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Prestação de Contas em fase de 

cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias.

O expert foi intimado duas vezes para declinar o valor concernente ao seu 

trabalho, quedando-se inerte, sendo impossível o atendimento dos seus 

requerimentos, sem que as partes tenham conhecimento do montante que 

será cobrado.

Assim, INTIME-SE o Perito para em 05 dias, declinar seus honorários sob 

pena de substituição.

CUMPRIDO, intimem-se as partes.

QUEDANDO-SE inerte, conclusos para substituição.

No mais, APRESENTADO O VALOR dos trabalhos, expeça-se ofícios à 

Bolsa de Valores, bem como ao Banco da Amazônia para fins de 

obtenção da documentação necessária para a realização de perícia 

(fls.233/234).

Às fls. 235 o requerido pleiteou pela concessão de prazo suplementar 

para manifestação acerca das arguições do perito, o qual transcorreu há 

muito, evidenciando a resistência indevida ao comando judicial o que em 

caso de repetição vem ensejar a aplicação da multa do artigo 77, IV do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 229 de 267



CPC.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 359460 Nr: 29618-06.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RENATO SATURNINO DE MELLO, ELIANE 

MARIA DE MELLO GUIMARAES, JUCIMARE OLIVEIRA MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:MT 19504, MICHAEL GOMES CRUZ - 

OAB:MT 18237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Vistos etc...

Tendo em vista os comprovantes de pagamento de fls. 295/296, dos quais 

houve a manifesta concordância da parte credora, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta ação em fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil.

Com efeito, segue alvará em favor das herdeiras credoras.

Caixa Econômica Federal;

Agência nº 0686;

Conta Corrente nº 22410-2;

Titularidade de Eliane Maria de Mello Guimarães,

CPF nº 177.359.631-49.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 915900 Nr: 40760-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc...

Segue alvará em favor do credor Alexandre, conforme dados bancários 

indicados às fls. 135.

Banco Itaú – 341;

Agencia nº 8399;

Conta Corrente nº 18361-8;

Titularidade de Alexandre Borges Santos,

CPF nº 002.935.351-32.

No mais, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783505 Nr: 37224-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A DE CÉDITO 

FINANCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Vistos etc...

Segue alvará em favor da instituição financeira, conforme dados 

bancários indicados às fls. 279 e poderes de fls. 84.

Banco do Brasil;

Agencia nº 3428-2;

Conta Corrente nº 2285-3;

Titularidade de Schulze Advogados Associados,

CNPJ nº 81.144.396/0001-42.

No mais, ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454186 Nr: 25800-75.2010.811.0041

 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): ALEISA LUIZA FIGUEIREDO MATSUBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCCHI - OAB:17.923-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT

 Intimação de ALEISA LUIZA FIGUEIREDO MATSUBARA para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da Exceção de Pré-Executividade 

de fls. 213/220.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712958 Nr: 5733-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA PASCOAL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FÁBIO MOREIRA 

PEREIRA - OAB:9.405/MT

 Intimação das partes para, no PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

manifestarem-se acerca do laudo contábil de fls. 496/500, que dentre 

outras, informa "O valor do Débito Remanescente atualizado até 

04/02/2020 de 47.722,99 (Quarenta e sete mil e setecentos e vinte e dois 

reais e noventa e nove centavos) refere-se ao valor que deverá ser pago 

pelo Executado ao Exequente".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724194 Nr: 19834-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA APARECIDA DE LIMA NAZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao pedido de extinção de fls. 103.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424270 Nr: 8347-67.2010.811.0041

 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: ELIANE XAVIER DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Intimação da parte Requerida para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração de fls. 102/105.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046548 Nr: 44642-30.2015.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILDO RIBEIRO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, ROBERTO GUENDA - OAB:101856/SP, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa 

do oficial de justiça de fls. 111, no qual o meirinho informa que o Requerido 

estava trabalhando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107329 Nr: 13522-32.2016.811.0041

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, no 

endereço Rua Estevão de Mendonça, nº 1265, Apto 102, Bairro Quilombo, 

Cuiabá/MT, CEP: 78.043-580. COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139040 Nr: 27023-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL FOSSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SISTEMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO PEDROSO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:18796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:14.258-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nestes autos acerca do pagametno efetuado pelo Banco às 

fls. 127/128 no valor de R$1.815,41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 860458 Nr: 2099-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO JOSÉ FAUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)É o sucinto relatório. Decido.Da análise dos documentos apresentados 

pela cooperativa exequente às fls. 171/180, especialmente do denominado 

“autorização para transferência de propriedade de veículo” (fls. 179 v) 

verifica-se que assiste razão a exequente, tendo em vista que no ano de 

2013 foi efetivada a venda do veículo Mitsubishi, placa MII-7040 de Agrimat 

Engenharia e Empreend Ltda para Clodoaldo José Faust. Assim, procedo 

ao arresto do veículo Mitsubishi Pajero HPE, Placa MII-7040, Ano 2004, de 

propriedade de Clodoaldo Jose Faust via sistema Renajud, com avaliação 

pela Tabela Fipe (extrato anexo).No mais, ante a ausência de citação do 

executado, constata-se a existência de um endereço ainda não 

diligenciado.Assim, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser 

cumprido no endereço: Avenida Lavapés, nº 786, Apto 501, Bairro Duque 

de Caxias, nesta cidade.Para tanto, intimo a exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se a exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

proceder em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845437 Nr: 49144-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JUNIOR ALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a decisão de fls. 107, bem como, em vista das certidões negativas 

de fls. 115 e 129, procedo a intimação do Banco para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, visando a triangulação 

processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 798143 Nr: 4531-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA SIQUEIRA BARÃO

 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: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 Vistos etc...

Segue alvará em favor da autora, conforme dados bancários indicados às 

fls. 232 e poderes de fls. 34.
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Banco Itaú S/A - 341;

Agência nº 6879;

 Conta corrente nº 16087-4;

Titular Fabianie Martins Mattos Limoeiro - ME,

 CNPJ nº 20.437.144/0001-17.

No mais, ante o término da prestação jurisdicional arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107715 Nr: 13720-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODERVAN GONÇALVES SOUZA, MARCIA 

LUCINDO DESSOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se nestes autos acerca da Certidão Negativa do Oficial de 

Justiça de fls. 94, visando o prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1122496 Nr: 19846-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ROBERTO GUEDES, CLAUDIA ANDREA 

CARVALHO GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, LAURA MARCIA 

GUERRA ANTUNES GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, SIMONE ZAMPIERI 

GUEDES, VANDERLEI APARECIDO GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, 

CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGUES GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de a interlocutória 

de fls.138/139, aduzindo Luis Roberto Guedes, que não houve 

manifestação quanto ao fato do Embargado ter instruído a inicial com cópia 

do título extrajudicial, sendo vício insanável, bem como, foi induzido a erro 

pois a peça inicial fala em cobrança.

O Embargado foi pela sua rejeição.

É o relatório necessário.

Inicialmente tenho que a questão do erro quanto a apresentação de 

contestação, não deve ser motivo de análise, como fez o Banco, tendo em 

vista que foi somente uma constatação por parte do devedor.

Outrossim, a peça apresentada não foi conhecida, portanto, não se fala 

em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visto que, não 

haveria como se analisar parte da mesma.

Diante do exposto REJEITO os declaratórios.

Outrossim, a Instituição Financeira foi intimada do despacho de 15/10/2019 

para manifestar-se quanto ao contido na matrícula JUNTADA COM A 

INICIAL, pelo Banco, na qual consta às fls.19 R21: 13.182 a escritura 

pública de compra e venda e assunção de dívida tendo como outorgantes 

vendedores os executados e compradores Jurandir de Barros Viegas e 

Silvia Guedes Viegas, os quais assumem a dívida junto ao Banco do 

Brasil.

Assim, reabro o prazo para manifestar em 05 dias e no mesmo prazo a 

juntada das diligências e custas de distribuição da CP, do que foi intimado 

em 10/2019 e não cumpriu até esta data, evidenciando falta de interesse 

na conclusão da lide, distribuída em 06/2016 sem a citação dos 

devedores, tudo sob pena de extinção.

Em caso de silêncio intime-se via correio com AR, para cumprir em 05 dias, 

com a mesma admoestação.

Não cumprido intime-se Luis Roberto para informar se tem interesse na 

continuidade da lide.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1282776 Nr: 2563-31.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA LUCIA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Embargos à Execução em fase de cumprimento de 

sentença.

A sentença de fls. 28/31 foi exarada nos seguintes termos: “JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARISA LUCIA 

CARDOZO em face de BANCO DO BRASIL S/A, para determinar o 

afastamento dos juros moratórios e da multa contratual, reduzindo-se a 

comissão de permanência à taxa média de mercado para operações da 

mesma espécie, limitada ao contratado, o que deve ser calculado nos 

autos da Execução.

Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das 

custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado 

da causa, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC”.

Às fls. 38 o banco foi intimado para proceder ao pagamento da 

condenação em honorários advocatícios, cumprindo conforme 

comprovante de pagamento de fls. 43.

Desta feita, JULGO e DECLARO EXTINTA a ação apenas no que tange aos 

honorários devidos à douta Defensoria Pública, nos termos do artigo 924, 

inciso II do CPC.

Com efeito, segue alvará em favor da Defensoria, conforme dados 

bancários indicados às fls. 34/35.

Banco do Brasil;

Agência nº 3834-2;

Conta Corrente nº 1041050-3,

CNPJ nº 02.528.193/0001-83

No mais, tendo em vista que na sentença se fez constar: "o afastamento 

dos juros moratórios e da multa contratual, reduzindo-se a comissão de 

permanência à taxa média de mercado para operações da mesma 

espécie, limitada ao contratado, o que deve ser calculado nos autos da 

Execução", ou seja, a adequação do cálculo ocorrerá no principal, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1288946 Nr: 4611-60.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE F. SANTOS- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração movidos em face de a sentença de 

fls.171/175, aduzindo Felipe F Santos ME que de rápida leitura não foi 

possível precisar a condenação e o rateio, tornando-se de difícil 

interpretação quanto ao patamar e modo de adimplemento vez que fala em 

condenação e logo em seguida em rateio, ou seja se o patamar de 10% é 

para cada parte ou 5% à cada um.

O Embargado foi pela não oposição aos declaratórios às fls.194, bem 

como, apresentou apelação de fls.189v/193, no apenso.

É o relatório necessário.

Apesar dos argumentos das partes, não há omissão, obscuridade, 

contradição e ou erro material, visto que na sentença fez-se constar: 

"condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa 

(R$250.000,00)", ou seja, o percentual foi aplicado no mínimo disposto na 

legislação, mais precisamente no artigo 85 § 2º do CPC e, acrescentou-se 
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"a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo...", portanto, se há 

duas partes em litígio, como seria essa divisão que não fosse 50% para 

cada um.

Desta feita, não encontrando no caso em tela nenhum dos motivos do 

artigo 1022 do CPC, REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado e nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900626 Nr: 30327-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME, 

SEBASTIANA APARECIDA DE PINHO SILVA, WELLINGTON GOMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENESSY GOUVEA DE MATTOS - 

OAB:OAB/RJ- 37.378, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - 

OAB:91.811/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se nestes autos quanto à Exceção de Pré-Executividade de fls. 

249/584, apresentada por Panmela Karolyne de Pinho Gomes e Silva 

Tortora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1031275 Nr: 37381-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE F. SANTOS- ME, ODAIR FRANCISCO 

VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 Vistos etc.

Ante o apelo de fls.173/176v, intimo o apelado para suas contrarrazões no 

prazo legal.

Empós, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas devidas.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106598 Nr: 13214-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLAUENSI, SLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASMGEAPL-M, SFS, PPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARRUDA SANTANA MECANICA GERAL E 

AUTO PEÇAS LTDA - ME, CNPJ: 13580391000102, atualmente em local 

incerto e não sabido SILVIA FERREIRA SANTANA, Cpf: 69199213168, Rg: 

1333708-4, Filiação: Marilene Ferreira da Silva e Silvino Jose de Santana e, 

data de nascimento: 29/03/1982, brasileiro(a), natural de Pirajui-SP, 

solteiro(a), empresaria e atualmente em local incerto e não sabido PEDRO 

PAULO DE ARRUDA, Cpf: 49630695120, Rg: 742093, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresario. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 14.667,00 - Valor 

Atualizado: R$ 13.333,64 - Valor Honorários: R$ 1.333,36

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução por Título 

Extrajudicial ajuizada em 15/04/2016, estando pendente a citação dos 

Executados até o presente momento.Vislumbra-se dos autos que o 

endereço da inicial (fls. 04) e o indicado pelo Infojud (fls. 130) são 

parecidos, havendo diferença apenas quanto o número da residência, não 

sendo localizado pelo Sr. Meirinho a quadra 26 (fls. 125), portanto a 

expedição de mandado para este local é medida inócua.Desta feita, 

proceda-se a citação editalícia dos Executados, nos termos do artigo 257, 

inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Destarte, 

visando o prosseguimento do feito, intimo a Instituição Financeira para no 

prazo de 15 dias requerer o que entender de direito sob pena de extinção, 

salientando que as pesquisas junto aos sistemas BACENJUD (penhora de 

ativos financeiros), RENAJUD (bens móveis), ANOREG (bens imóveis) e 

INFOJUD – DRF necessitam de requerimento expresso da parte 

interessada.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSIELLY IBANHES 

VELOSO, digitei.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455926 Nr: 26923-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR OLIVIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT

 Intimação do Exequente para, no prazo de 10 (dez)dias, indicar 

oendereço do mandado de penhora de bens solicitado às fls. 173/174, 

bem como, no mesmo prazo, comprovar o pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285031 Nr: 7717-16.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR MARCOS MARCIANO, PAULO 

SÉRGIO MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze)dias, 

manifestar-se acerca da Carta Precatória devolvida de fls. 145/148, bem 

como, dê o devido prosseguimento ao feito visando a satisfação do seu 

crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227440 Nr: 34680-32.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA CUIABÁ LTDA, ALBERTO 

PINHEIRO MACHADO, ENEAS YONEZAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, DEFENSOR PUBLICO DE CUIABÁ - OAB:, JOÃO 

BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT, TADEU TREVISAN BUENO 

- OAB:6212/MT

 Intimação do Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar com 

exatidão os endereços dos imóveis de matriculas 53.380, 53.381 e 53.382, 

todos inscritos no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT, a fim de que este 

juízo possa expedir o necessário mandado de penhora e avaliação dos 

imóveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 87038 Nr: 7787-14.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO CUIABANO SCAFF, DAYSE BEATRIZ 

MONTEIRO SCAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, THAIS DANIELE TASSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/MT, WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante o requerimento de fls. 244 v (parte final), intimo a exequente para 

acostar aos autos a matrícula atualizada do imóvel indicado no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção do feito 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 

proceder em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 61760 Nr: 843-64.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLÉGIO NOVO ATHENEU LTDA, NELSON 

BERNARDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 20495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO M. GONCALVES - 

OAB:6211/PR, ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Banco do Brasil S/A em face de Colégio Novo Atheneu Ltda e Nelson 

Bernardes Leão.

Às fls. 96 foram penhorados os imóveis matriculados sob os números 

11.12, 11.013, 11.014 e 11.015, os quais também foram penhorados pela 

Justiça do Trabalho.

Instado a se manifestar, às fls. 280 o exequente manifestou desinteresse 

na manutenção da penhora dos imóveis, tendo em vista encontrarem-se 

totalmente onerados por penhoras trabalhistas.

Desta feita, torno sem efeito a penhora realizada sobre os referidos 

imóveis, oficiando-se.

Indefiro o pedido de fls.280, quanto a DRF (Infojud), posto que se trata de 

último ato a ser praticado, após o esgotamento daqueles colocados à 

disposição do judiciário.

No mais, tendo em vista que as pesquisas correspondentes ao 

BACENJUD, RENAJUD, ANOREG necessitam de requerimento expresso da 

parte interessada, INTIMO O EXEQUENTE para, no prazo de 15 dias 

requerer mediante petição as referidas pesquisas, bem como acostar aos 

autos a planilha atualizada de débito, já que a configuração da planilha de 

fls. 281 não permite a visualização do saldo devedor, sob pena de 

extinção do feito 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 

proceder em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 66887 Nr: 7737-51.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE 

FIGUEIREDO - OAB:13655/MT

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na contracapa prot.55059/2020.

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Desentranhe-se o malote digital de fls. 346/347 juntando-o aos autos 

correlatos.

Verifica-se dos autos que a audiência designada não foi realizada, ante a 

ausência do exequente.

Intimo o credor para em 15 dias trazer a planilha atualizada dodébito e se 

manifestar acerca do laudo avaliativo de fls. 314, 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 

proceder em 05 dias com a mesma admoestação.

Empós, EM CASO DE SILÊNCIO diga o devedor se tem interesse na 

continuidade da lide, no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 66971 Nr: 752-86.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEIRA IND. COM. LTDA., JOSE EDMARIO 

VIEIRA, ANTÔNIA DOS SANTOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT, RODRIGO MISCHIATTI 

- OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...
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Defiro o pleito formulado pelo exequente às fls. 842/843, procedendo a 

pesquisa dos atuais endereços dos executados por meio do sistema 

Infojud, ocasião em que obtive êxito (extratos anexos).

Intimem-se os executados Jose Edmario e Antônia acerca da penhora do 

imóvel matriculado sob o nº 54.230, via mandado, nos seguintes 

endereços: Avenida das Seringueiras, nº 142, Bairro Jardim das Palmeiras 

ou Rua Alexandre de Barros, nº 716, Bairro Chácara dos Pinheiros, ambos 

nesta cidade.

Para tanto, 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 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.

Outrossim, com fito de evitar nulidades futuras, intime-se Aparecido Edson 

Messias dos Santos indicado na certidão de fls.835, como morador e 

proprietário do imóvel penhorado, via correio com AR, dando-lhe ciência 

que este foi penhorado e será levado à leilão, para querendo 

manifestar-se em 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72219 Nr: 264-63.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CLANI LTDA, ERICH GRIMM, 

GERDA GRIMM, CLAUS ERICH GRIMM, MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 20495-A, FABIULA MÜLLER KOENIR - OAB:22819/PR, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO 

GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR 

- OAB:7440/MT

 Vistos etc...

Defiro o pleito de penhora de 50% do imóvel matriculado sob o n° 73.188 

no 2º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá-MT de propriedade 

do Executado Marcos da Silva (fls. 415).

Reduza-se a termo conforme disposto no artigo 838 do CPC, 

comunicando-se ao 2º Serviço Notarial, 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.

Empós, transcorrido o prazo legal, expeça-se MANDADO DE AVALIAÇÃO 

E INTIMAÇÃO, inclusive do cônjuge Ana Laura Grimm da Silva, com base 

no artigo 873 e seguintes do CPC - endereço de fls.455.

Para tanto, intime-se 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 ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento para em 

05 dias cumprir o comando judicial, sob a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738131 Nr: 34671-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.B.L.CONSTRUTORA DA BARRA LTDA, 

JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA, FRANCISCO MIOTTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT, Elói Contini - OAB:OAB/RS 35.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:17803

 Intimação das partes para, no prazo comum de 15 (quinze)dias, 

manifestarem-se acerca da carta precatória devolvida e juntada ás fls. 

182/207, que dentre outras, traz a certidão e laudo de avaliação do Ofícial 

de Justiça acerca do imóvel rural Fazenda Beira Rio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749918 Nr: 1599-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MORAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 Tendo em vista que os presentes autos encontram-se paralisados desde 

setembro de 2016 em razão de prejudicialidade apontada na decisão de 

fls. 82, bem como, ante o arquivamento aos 18.05.2018 do caderno 

processual código 423471, numeração única 7863-52.2010.811.0041, que 

tramitou perante o juízo da 4 ª Vara Especializada em Direito Bancário de 

Cuiabá, e, ainda, levando-se em consideração a desídia das partes em 

informarem acerca da existência de crédito/débito, procedo a intimação 

das partes para, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

manifestarem-se nestes autos acerca do acima exposto, sob pena de 

arquivamento dos autos nos termos do artigo 485, III do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755936 Nr: 8011-92.2012.811.0041

 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): MARCOS ROGERIO TICIANELI - ME, MARCOS 

ROGÉRIO TICIANELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE AMORIM SALES 

- OAB:13.886, WAGNER DE BARROS FERRETI - OAB:13.530, WAGNER 

DE BARROS FERRETI - OAB:13530

 Intimação das partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial contábil de fls. 278/289.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764588 Nr: 17243-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. P. P. DE ALMEIDA - ME, THIAGO PABLYCIO 

PADILHA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do pleito da Defensoria de fls. 141/144, que dentre 

outros, refuta por negativa geral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764637 Nr: 17292-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CLÁUDIO MAZINE -ME, AFONSO 

CLAUDIO MAZINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar o exato endereço do imóvel penhorado ás fls. 188, bem como, no 

mesmo prazo, comprovar o pagamento de diligência do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788206 Nr: 42157-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EXPEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos no 

endereço: Av. Lameda D, nº 09, QD. 01, JARDIM UNIVERSITÁRIO, CEP: 

78098-000 (Infojud), conforme fls. 98-verso, COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5256 Nr: 5700-85.1999.811.0041

 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): CADEADO ZOOTECNICA LTDA, PAULO DE 

TARSO DOS SANTOS MARTINS, MARLENE RENK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.165/A-MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR RODRIGUES 

BARBOSA FILHO - OAB:21642/O

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Ofícial de Justiça às fls. 

899, QUE DENTRE OUTRAS, informa que o veículo encontra-se no 

endereço Rua Bem Me Quer, Residencial Flor do Ipê, todavia, não foi 

localizada qualquer pessoa respónsavel pela parte Autora apta a receber 

o bem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 12283 Nr: 5177-10.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA HELENA HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, MARCOS ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, torno sem efeito a penhora do imóvel matriculado sob o 

nº 16.388, observando-se o teor da petição de fls. 415, oficiando-se por 

meio do sistema.

De outra banda, INDEFIRO a expedição de ofício ao Cartório do 7º ofício, já 

que este ato compete à parte, que resiste ao comando judicial desde 

09/2018.

 Desta feita, intimo o exequente via DJE para em 05 DIAS comprovar as 

averbações/registros de penhora dos imóveis elencados às fls. 329, 

juntando matrícula atualizada, sob pena de extinção por manifesta falta de 

interesse e em caso de descumprimento com pedido outro será aplicada a 

multa do artigo 77, IV do CPC., intimando-se desde já via AR para cumprir 

no mesmo prazo e admoestação.

Empós, conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 58764 Nr: 2484-14.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FORTES DA PENHA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DE SOUZA MARIA - 

OAB:7439, MARCIO J. N. MARCELO - OAB:14.599 - A, RITA DE CÁSSIA 

LEVENTI ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dulce Teresinha Barrros 

Mendes de Morais - OAB:7.987/DF, Franklin Roosevelt Vieira 

Vidaurre - OAB:1.585-A/MT, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 ,, ACOLHO OS Embargos de Declaração, passando a sentença atacada a 

ter os seguintes termos:"Vistos, etc.Tratam-se os autos de Revisão 

Contratual, na qual as partes efetuaram acordo na fase recursal, sendo o 

mesmo devolvido ao juízo de primeira instância.Como dito, o presente feito 

havia sido encaminhado a instância superior em razão do Recurso de 

Apelação interposto às fls. 1381/1386, contudo às fls. 1553/1565 o Autor 

informa a realização de acordo extrajudicial na Execução (cód. 

202136).Analisando a presente minuta, vislumbrei que houve composição 

acerca dos honorários advocatícios devidos a Instituição Financeira, bem 

como, quando ao débito discutido nesta ação e execução, dando as 

partes a quitação, protestando pela homologação nos termos do artigo 

487, II "b" do CPC.Portanto, ante o acordo entabulado entre as partes, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação na qual contenda a Poupex e 

Eduardo Fortes, o que faço com base no artigo 487, inciso III, letra "b" do 

CPC.Transitada em julgado e nada requerendo, arquivem-se."No mais, 

procedo a correção dos atos atinentes aos valores pendentes de 

levantamento, para melhor apuração desse.Assim, tenho que Ademar 

Adams e Adriana Costa Adams, Requeridos, já excluídos às fls. 1.152, 

ante o pleito de desistência de fls. 1.132, os quais protestaram pelo 

levantamento dos valores depositados – fls. 1.548/1.551.Ocorre que os 

referidos não apresentaram o comprovante dos depósitos consignado 

pelos mesmos, desta feita, intimo-os para no prazo de 15 dias apresentar 

cópia dos comprovantes de depósitos.Constato, ainda, que Eduardo 

apresentou os documentos de fls.1588/1590, quanto ao montante por ele 

consignado.Assim, transcorrido o prazo para Ademar juntar os 

documentos supra mencionados, encaminhem-se os autos ao Contador do 

juízo para indicação do montante a que fazem jus, de forma 

individualizada, considerando a pluralidade de autores.Empós, intimem-se 

para mani festarem.Transcorr ido,  em caso de s i lênc io , 

arquivem-se.Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1106598 Nr: 13214-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO, SADI LUIZ BRUSTOLIN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRUDA SANTANA MECANICA GERAL E 

AUTO PEÇAS LTDA - ME, SILVIA FERREIRA SANTANA, PEDRO PAULO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):ARRUDA SANTANA MECANICA GERAL E AUTO 

PEÇAS LTDA - ME, SILVIA FERREIRA SANTANA E PEDRO PAULO 

DEARRUDA.

Resumo da Inicial:A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014970-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO SCHMIDT OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá parte autora se manifestar sobre a certidão de id. 29133458 e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0002051-86.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSMAR NERIS OAB - SP232751-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.CONSTRO-MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - EPP (LITISCONSORTE)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão de Id. 28281776.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018404-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT11758-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Expeça-se alvará do valor bloqueado em favor da parte 

requerida, diante do v. Acórdão. Após, diga o autor e conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052059-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA OAB - MG151204 

(ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes especificar as provas que pretende produzir, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0022774-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE SOUZA SANTOS (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: 1057904-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZIO BENEDITO RAMOS (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: 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)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0006429-43.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIDES DE SA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES OAB - MT4683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o Perito para realizar o cálculo conforme v. Acórdão. 

Após, digam as partes e conclusos para homologar. Cumpra-se. Cuiabá, 

10.12.19

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1054553-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 237 de 267



MAURI FERREIRA MAGALHAES (EMBARGANTE)

INDYARA BUSS DO PRADO MAGALHAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ELOISA RAMALHO GOMES OAB - MT10206/O (ADVOGADO(A))

JOSE SILVERIO GOMES OAB - MT17423/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE JORGE (EMBARGADO)

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Ronielton Ferreira da Silva (Arrematante) (EMBARGADO)

Espólio de Domingas Assunta de Jorgi (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI OAB - 081.033.721-53 (REPRESENTANTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1054553-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI FERREIRA MAGALHAES (EMBARGANTE)

INDYARA BUSS DO PRADO MAGALHAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ELOISA RAMALHO GOMES OAB - MT10206/O (ADVOGADO(A))

JOSE SILVERIO GOMES OAB - MT17423/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE JORGE (EMBARGADO)

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Ronielton Ferreira da Silva (Arrematante) (EMBARGADO)

Espólio de Domingas Assunta de Jorgi (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI OAB - 081.033.721-53 (REPRESENTANTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 de citação, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0020137-43.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LAZZAROTTO (EXECUTADO)

RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON SILVA OAB - MT5354-O (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte autora intimada para protocolizar o ofício expedido e 

comprovar nos autos, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010474-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXECUTADO)

J. B. QUINTINO DE LIMA - ME (EXECUTADO)

JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre os documentos acostados aos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023476-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

12.02.20

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041080-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041080-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA REU: TERRA SAUDE ANIMAL LTDA - EPP 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 analisados pedidos repetidos já analisados. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027874-70.2019.8.11.0041

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:

MARIO ALVES DO CARMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/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: 

1027874-70.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: MARIO ALVES DO CARMO Vistos, 

etc. Proceda-se o cálculo dos honorários advocatícios, custas e 

despesas processuais. O total proceda-se abatimento do valor depositado 

nos autos. Apurado o valor de crédito da sucumbência fixada na 

sentença, expeça-se alvará em favor do credor. Havendo saldo 

remanescente, expeça-se alvará em favor do requerido e após, 

arquive-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014007-76.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LUIZ DE ALMEIDA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUBANK S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para depositar os honorários periciais 

como já determinado nos autos, sob pena de bloqueio on line. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12.02.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040208-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da certidão decreto a revelia da parte executada. 

Proceda-se atualização do débito indicado na inicial, custas, despesas 

processuais e acrescente os honorários advocatícios fixados. Após, 

proceda-se penhora on line. Cumpra-se. Cuiabá, 12.02.20

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1009570-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON CATARINO DE ALMEIDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA LIMA ALMEIDA (EMBARGADO)

A. C. LIMA ALMEIDA - ME (EMBARGADO)

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida se manifestar sobre o petitório de id. 20747850, 

no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022223-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO MURA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005900-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014224-75.2016.8.11.0041

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:

BERNARDO EUDOXIO BADOTTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MAFFESSONI OAB - MT33157-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO WYPYCH JUNIOR OAB - PR09134-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VETTORELLO OAB - PR26206-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: 0014224-75.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: BERNARDO EUDOXIO BADOTTI Vistos, etc. Assiste razão 

ao credor, pois no despacho lançado nos autos, não ocorreu a nomeação 

de administrador para cumprir o dispositivo legal ali indicado. Assim, 

nomeio o representante legal da empresa Brunetto & Contadores 

Associados S/S Ltda como administrador judicial, para cumprir o previsto 

no inciso I do artigo 861 do CPC. Proceda-se as intimações necessárias, 

devendo o autor fornecer o endereço da empresa nomeada. Apresentado 

o balanço digam as partes para ser submetidos à aprovação judicial. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito 

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008884-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ROCHA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008884-31.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: LUCIANO ROCHA DE MOURA 

Vistos, etc. O processo de execução possui procedimento próprio não 

cabendo aplicação regra geral. Assim, adite-se o mandado no endereço 

declinado pelo autor para regular cumprimento. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação 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)
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Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do MANDADO DE RESTITUIÇÃO, bem como 

proceder a complementação de diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014228-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0014228-15.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: JOSE PUPIN Vistos, etc. Intime-se o autor para 

manifestar sobre julgados acostados nos autos. Após, conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035196-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A F PINHEIRO - ME (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0043387-71.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ROSA PARREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039598-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO (REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060888-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060888-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO REU: J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME Vistos, etc. 

Cite-se por edital pelo prazo de vinte dias, constando além das 

advertências do procedimento, também, que a falta de resposta acarretará 

decreto de revelia e nomeação de Curador Especial. Cumpra-se. Vistos, 

etc. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060761-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEY RIBEIRO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003601-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA SILVA CAMPOS E AYOUB (REU)

MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO (REU)

RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003601-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA ESPÓLIO: RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB REU: MICHEL 

DAUD AYOUB SOBRINHO, ELISA SILVA CAMPOS E AYOUB Vistos, etc. 

Concedo o prazo pleiteado pela parte autora no id. 28920428, para 

proceder a habilitação do Espólio dos termos da Lei Civil, sob pena de 

extinção do feito. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos. 

Cunpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057769-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR RABELO RESENDE OAB - DF33199 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1057769-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CLAUDEMIR PEREIRA 

DOS SANTOS REU: SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. Associe-se o 

presente ao feito noticiado na inicial, certificando-se. Proceda-se a 

inclusão do nome do advogado da parte requerida na autuação e etiqueta 

do processo, conforme feito principal. Após, cumpra-se determinação 

abaixo: Recebo os embargos à Execução, sem efeito suspensivo por 

inexistir razão plausível para tal benefício, se no prazo, certifique-se. 

Intime-se o Embargado para responder no prazo de Lei. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036801-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDNEY ALVES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida indicar conta para expedição de alvará, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051448-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM OAB - GO21012 

(ADVOGADO(A))

ELAINE AYRES BARROS OAB - MT2402-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESTPALM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME 

(REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias, sendo-lhe facultado requerer o ressarcimento do valor da guia não 

utilizada.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011270-95.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J: J. GASPAR - ME (EXECUTADO)

JOACI JOSE GASPAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARDOSO DE ARRUDA OAB - MT13565-O (ADVOGADO(A))

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT13565-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimada a parte executada da penhora e nomeação de 

depositário fiel, certifique-se e expeça-se mandado de avaliação. Após, 

digam-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 12.02.20

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032935-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VANILDA RODRIGUES BRIANEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESPOLIO DE ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ANDRE LUIS BERTOLDO SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0032935-36.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO DO BRASIL SA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BRIAZE 

CONSTRUTORA LTDA - EPP, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES, 

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ, VANILDA RODRIGUES BRIANEZ, 

ESPOLIO DE ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES, ANDRE LUIS 

BERTOLDO SOARES Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, 

diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011040-53.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RABELO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

VICTOR CORDEIRO RABELO (EXECUTADO)

EDIVAM BARBOSA CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0011040-53.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: RABELO & CIA LTDA - ME, VICTOR CORDEIRO RABELO, 

EDIVAM BARBOSA CORDEIRO Vistos, etc. Oficie-se como postulado e 

após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002964-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO DOS REIS SENA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002964-47.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: IVANILDO DOS REIS SENA Vistos, 

etc. Atualize-se o débito da inicial, custas e despesas processuais, 

acrescentando honorários advocatícios fixados, . Após, efetive-se 

penhora on line, bem como, pesquisa de bens junto ao Renajud e Infojud. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032468-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERNARDINA DA COSTA (EXECUTADO)

ELLYTY COIFFEURS CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

JEROLINO JOSE DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032468-98.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ELLYTY COIFFEURS CABELEIREIROS LTDA - ME, MARIA 

BERNARDINA DA COSTA, JEROLINO JOSE DO PRADO Vistos, etc. 

Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045117-61.2018.8.11.0041

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:

ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS (EXECUTADO)

ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUZINETE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/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: 1045117-61.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME, 

ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS, LUZINETE MARTINS DOS SANTOS 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora como determinado nos autos. 

Decorrido o prazo ali concedido, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033201-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELO E MIRANDA LTDA - EPP (EXECUTADO)

CHRISTIANE DE OLIVEIRA MELO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

 

Ficam as partes intimadas da penhora a termo formalizada nos autos sob 

28960990, para manifestação no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005991-33.2020.8.11.0041

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:

HENRIQUE HOELLER JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 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, 12.02.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (EXEQUENTE)

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EXECUTADO)

MARIA EUGENIA PAIVA DE CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre as pesquisas online dos autos, 

tendo em vista as alterações das informações do Infojud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036892-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá o autor dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019758-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE BALESTRIM DE MOURA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o Decurso de Prazo de Dilação 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006006-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERLY MARCONDES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006006-02.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: SERLY MARCONDES ALVES Vistos, 

etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 
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principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032935-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VANILDA RODRIGUES BRIANEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESPOLIO DE ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ANDRE LUIS BERTOLDO SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040686-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANTONIO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-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 Processo: 

1040686-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): RENATO ANTONIO BASTOS 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

comprovar o recolhimento das parcelas da guia de distribuição da ação, 

como constante do v. Acórdão, no prazo legal, sob pena de extinção do 

feito, com indeferimento da inicial, por falta de regularização. Decorrido o 

prazo, com u sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036709-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EMBARGANTE)

METODIO SENDESKI (EMBARGANTE)

MARLUS MACEDO SENDESKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036709-18.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: METODIO 

SENDESKI, ANA PAULA MACEDO SENDESKI, MARLUS MACEDO 

SENDESKI EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Extraiam-se 

cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, juntando-as ao 

processo principal, certificando-se. Intimem-se as partes da chegada dos 

autos neste Juízo, nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 24 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056745-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA JULIANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032468-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BERNARDINA DA COSTA (EXECUTADO)

ELLYTY COIFFEURS CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

JEROLINO JOSE DO PRADO (EXECUTADO)

 

Deverá 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: 1014328-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SOARES DE MOURA (EXECUTADO)

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEISE DE GOES AMARAL OAB - MT14951-O (ADVOGADO(A))

 

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: 1044292-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SANTANA MIRANDA DE ARAUJO (EXECUTADO)

ELIANE SANTANA MIRANDA DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003810-48.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO OAB - SP318809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ STELLATO (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE MAMEDE STELLATO (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE ZEFERINA STELLATO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))
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KARLA ADRIANO RIBEIRO OAB - MT20722-O (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ STELLATO OAB - 189.615.099-34 (REPRESENTANTE)

 

Fica a parte executada intimada da penhora conforme novo termo de 

penhora de ID 27653600, bem como sua nomeação de depositário fiel, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059407-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUMARA RODRIGUES DE ASSIS ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte requerida apresentar a guia de recolhimento e 

comprovante de pagamento da diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018502-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAMIR BARBOSA (EXECUTADO)

J BARBOSA - ME (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N 1018502-97.2019.8.11.0041 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE(S): SICREDI CENTRO NORTE ADVOGADO 

DA PARTE EXEQÜENTE(S): MARCO ANDRÉ HONDA FLORES EXECUTADO 

(A,S): J BARBOSA - ME e JOAMIR BARBOSA CITANDA: J BARBOSA - ME 

- CNPJ: 01.172.766/0001-16 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

30/04/2019 VALOR DO DÉBITO: 23.576,01 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA J BARBOSA - ME - CNPJ: 

01.172.766/0001-16 para, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da 

expiração deste edital, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), 

ressaltando que não havendo pagamento será expedido mandado de 

penhora e o Senhor Oficial de Justiça efetuará a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e 

efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA, AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo apenas 30% da execução (valor principal + custas + 

honorários) e o valor remanescente em até 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC). 

RESUMO DA INICIAL: Por força da “Cédula de Crédito Bancário – N° 

B71230481-7”, apresentada na peça inicial, firmada entre as partes em 

27/03/2017, a Cooperativa autora concedeu aos Executados a importância 

R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) para pagamento através de 12 

(doze) parcelas mensais, com vencimento da primeira em 26/05/2017 e as 

demais em igual dia dos meses subsequentes, acrescidas dos encargos 

livremente pactuados. Ocorre que os Executados descumpriram com o 

pactuado, deixando de efetuar o pagamento desde a parcela n. 09/12, 

vencida em 26/01/2018, o que provocou a rescisão automática da avença 

e o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme cláusula exposta na 

página de nº “2” do instrumento firmado, ocasionando um saldo devedor, 

em 28/03/2018, de R$ 23.576,01 (vinte e três mil, quinhentos e setenta e 

seis reais e um centavos). ADVERTÊNCIA: Fica(m), ainda, advertido(a,s) 

o(a,s) executado(a,s) de que, independentemente da realização ou não da 

penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) 

embargos. Não havendo resposta no prazo especificado, será decretada 

a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 12 de fevereiro 

de 2020. Assinado Digitalmente Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestora 

Judiciária Segunda Vara Especializada Direito Bancário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051876-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1051876-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARIZETE NEVES DA CRUZ 

SODRE REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., JOAO JOSE 

FERREIRA NETO - ME 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, 12 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001036-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA (EXECUTADO)

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001036-61.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA, AUGUSTO 

ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO Vistos, etc. Recebo os embargos de 

declaração, apresentados pela parte exequente, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença 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 sentença, 

inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Quanto ao 

Recurso de Apelação interposto pela parte executada, certifique-se sobre 

a tempestividade do referido recurso, 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, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018546-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILLEN PAULA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018546-19.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: HILLEN PAULA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Defiro a dilação por 

dez dias, sem prorrogação. Nada sendo requerido, arquive-se. 
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Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0033803-53.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYLTON RODRIGUES NETO (EXECUTADO)

NAJILA JOMAA MOTTA DA SILVA (EXECUTADO)

CURTUME UNIAO LTDA (EXECUTADO)

GILDO MOTTA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0033803-53.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CURTUME UNIAO LTDA, GILDO MOTTA DA SILVA, AYLTON 

RODRIGUES NETO, NAJILA JOMAA MOTTA DA SILVA Vistos, etc. Defiro a 

dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048687-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI VANIA SUPERMERCADO LTDA - 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: 

1048687-21.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: LUCI VANIA SUPERMERCADO LTDA - ME Vistos, etc. Defiro 

a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053712-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 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: 

1053712-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA JOSE MEDEIROS DE 

ARAUJO REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Houve determinação de parcelamento das custas processuais nos termos 

do V. Acórdão (id. 27592579). Assim, certifique-se todo mês o depósito 

do parcelamento. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de 

plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de 

probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado 

útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta 

do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. 

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

gratuita provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito 

instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. 

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, 

denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros 

processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação. Assim, cite-se para responder, 

constando às advertências legais, no mesmo prazo deverá acostar o 

contrato anunciado na inicial e todos os documentos que originaram o 

referido. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003749-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/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:

BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - 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: 

1003749-04.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: BVF INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS 

LTDA - ME Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial devendo a apreensão 

ocorrer sobre o veículo ditado no Aditamento a Cédula de Crédito Bancário 

para Substituição n. 4.032.164, conforme pleiteado pela parte autora. 

Adite-se o mandado de Busca e Apreensão, para fazer constar a 

alteração do bem a ser apreendido, nos termos da emenda da inicial (id. 

29097794). Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018113-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELITA ALT PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018113-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MELITA ALT PEREIRA REU: 

BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Diante da anuência da parte autora 

(id. 26503057) e da parte requerida (id. 28332535), homologo o cálculo 

apresentado pelo Perito (id. 26400195), para surtir seus efeitos legais. 

Intime-se a parte requerida para proceder com a restituição dos valores 

apurados no laudo, de forma atualizada, no prazo legal. Havendo 

pagamento, diga o autor. Ao contrário, Converto a ação em Execução de 

Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios 

em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, proceda-se 

penhora em bens que o autor indicar, caso seja penhora no bacenjud, 

proceda-se a atualização do débito referente ao julgado e encargos aqui 

fixados, em conformidade com os índices adotados pela E. CGJ/MT. Após, 
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conclusos para efetivar o ato. Havendo apresentação de impugnação da 

execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de 

alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre 

apresentação de planilha devida com a especificação do valor que 

entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada.  

Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005947-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005947-14.2020.8.11.0041. AUTOR: BENEDITA VIEIRA DE ALMEIDA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a 

parte requerente não fez comprovação da necessidade, como 

apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de 

renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, 

não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua 

declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. 

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da 

relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. 

A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá 

ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

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, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005869-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005869-20.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: JOSE PEDRO DE MATOS 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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005971-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAM ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005971-42.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: JONATHAM ALVES FERREIRA 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, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005974-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005974-94.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS Vistos, etc. Certifique-se sobre 

a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005923-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005923-83.2020.8.11.0041. AUTOR: MAXIMOS TRANSPORTES LTDA - 

ME REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Maximos 

Transportes Ltda EPP apresentou a presente Ação Indenizatória c/c Tutela 

de Urgência, em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A. Em síntese 

pretende a parte requerente que seja determinada à parte requerida que 

providenciei a imediata baixa do gravame do veículo Volvo/FH12 380 4X2 T 

DIESEL 2005/2005 PLACA KAE 6333, Cor Branca, RENAVAM 850594839, 

junto ao DETRAN/MT, bem como indenização por danos morais no importe 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requereu que a medida de baixa de 

gravame seja concedida em sede de tutela de urgência. Pugnou ainda, 

pelo reconhecimento da conexão em relação ao processo n. 

1016221-71.2019.8.11.0041, em trâmite perante esta Vara Especializada 

de Direito Bancário. Pois bem. Quanto ao pedido de conexão tal, não 

merece guarida, visto que, a ação anunciada pela parte requerente já fora 

julgada, e, encontra-se em sede recursal. Por outro, lado, depreende-se 

nos autos que a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois 

pretende reparação de danos morais ocasionados, em decorrência da má 

prestação de serviços da Instituição Financeira, que não procedeu com a 

baixa do gravame do veículo Volvo/FH12 380 4X2 T DIESEL 2005/2005 

PLACA KAE 6333, Cor Branca, RENAVAM 850594839. Em que pese ser a 

parte requerida Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 

2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência 

das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza 

eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas 

Especializadas em Direito Bancário. Além do que, o próprio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, já pacificou o entendimento em 

conflitos de competência, entendendo que não deverão as ações 

eminentemente de natureza cível, tramitar perante as varas de 

competência bancária, devendo desta forma, prevalecer o entendimento 

do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a matéria perante o E. TJ/MT, 

acerca de conflito de competência, entre as varas cíveis e bancárias, 

vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES 

PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO 

ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL 

PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES 

BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte 

autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição 

FINANCEIRA e a condenação desta à restituição do indébito e ao 

pagamento de indenização por danos morais, a competência para o 

processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e 

não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui 

natureza eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE 

a QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Desta forma, face ao entendimento do E. TJ/MT declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos 

autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059407-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUMARA RODRIGUES DE ASSIS ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-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: 1059407-47.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 
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S/A REQUERIDO: SUMARA RODRIGUES DE ASSIS ALMEIDA Vistos, etc. 

Considerando que a parte requerida não fez comprovação atualizada de 

seus rendimentos, resta prejudicado pedido de justiça gratuita. A falta de 

anotação em sua Carteira de Trabalho de 2018, não comprova 

miserabilidade legal atual. Em face da purgação da mora, no valor 

apontado na planilha de débito (id. 27322833) apresentada pela parte 

autora, revogo a liminar, expeça-se mandado de restituição do bem, em 

caso de apreensão. Efetivado o ato, diga o autor e conclusos. 29151490 

CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045117-61.2018.8.11.0041

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:

ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS (EXECUTADO)

ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

LUZINETE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/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: 1045117-61.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME, 

ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS, LUZINETE MARTINS DOS SANTOS 

Vistos, etc. Em análise do petitório da parte executada Luzinete Martins 

dos Santos (id. 28952743), quanto aos valores bloqueados da Conta 

Poupança, depreende-se que a referida juntou ao id. 28952749, 

documento hábil que comprova tratar-se de conta poupança (Conta 

5.192-9 – Agência: 3276). Portanto, proceda-se o desbloqueio do valor ali 

penhorado, por este Juízo, por tratar-se de bem impenhorável, nos termos 

do art. 833, X, do CPC. Como também dos valores irrisórios penhorados. O 

valor transferido para conta única, faculto ao credor o levantamento. 

Expeça-se alvará. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049460-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEO MOUSSALEM BARRETO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1049460-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: THEO MOUSSALEM BARRETO Vistos, etc. Não há 

como homologar o acordo, quando o requerido não está representado por 

advogado. Contudo, 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. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. CUIABÁ, 12 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003295-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA DE FREITAS GOUVEIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003295-24.2020.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: BRUNA DE FREITAS GOUVEIA Vistos, etc. Homologo, por 

sentença, a desistência da ação, para surtir seus efeitos legais e Julgo 

EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 485-VIII do CPC. Revogo a 

liminar concedida nos autos. Recolha-se mandado sem cumprimento e 

caso tenha sido cumprido proceder à restituição do bem a parte requerida. 

Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. CUIABÁ, 12 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1037791-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER MAJELA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-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: 1037791-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): HELDER MAJELA 

GOMES REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Helder Majela Gomes, devidamente qualificada 

nos autos, ingressou com a presente Ação de Consignação em 

Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada, contra BV Financeira S.A. 

Inicialmente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Alegou em síntese que celebrou um contrato de financiamento junto à 

instituição requerida para aquisição de veículo, sob o n.º 391348045 na 

importância de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais) em 48 (quarenta e 

oito) parcelas mensais de R$ 1.345,00 (hum mil trezentos e quarenta e 

cinco reais), totalizando um montante de R$ 64.560,00 (sessenta e quatro 

mil e quinhentos e sessenta reais). Sustentou que ocorreu o pagamento 

de 1 (uma) parcela apenas. Elucidou que por conta de uma crise 

financeira, não conseguiu honrar com o pagamento das parcelas em dia. 

Pugnou pela concessão do pagamento em consignação pelos valores que 

entende devido sustentando encargos onerosos. Aduziu sobre a 

ilegalidade da cobrança das tarifas administrativas – tarifa de cadastro e 

tarifa de avaliação do bem. Requereu a inversão do ônus da prova, a 

manutenção da posse do bem e a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Rogou pelo imediato depósito judicial das parcelas vencidas 

evitando, assim a mora da parte autora, acrescidos de juros de 1% ao 

mês e multa de 2%; pela expedição da guia para depósitos mensais no 

valor de R$ 814,49 (oitocentos e quatorze reais e quarenta e nove 

centavos) mensais até o julgamento final; pelo deferimento da tutela 

antecipada, para que requerido se abstenha de inserir ou excluir seu 

nome do autor às instituições de proteção ao crédito e declaração de 

nulidade das cláusulas concernentes à tarifa de cadastro, tarifa de 

avaliação, seguro e taxas de juros de mora. Instruiu seu pedido com os 

documentos do id. Núm. 23017724 - Pág. 1 / id. Núm. 23018144 - Pág. 1. A 

justiça gratuita foi concedida nos termos da decisão de id. Núm. 23020070 

- Pág. 1. O requerido apresentou contestação no id. Núm. 24365245 - Pág. 

1, fazendo uma síntese dos fatos. Preliminarmente, requereu a inépcia da 

inicial, face a ausência de pagamento dos valores incontroversos; o 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita e a revogação da liminar 

concedida. No mérito, sustentou sobre a legalidade da cobrança de tarifas 

– registro de contrato e tarifa de avaliação do bem. Afirmou sobre a 

ausência de abusividade. Questionou o pedido de revisão da taxa de 

juros. Aduziu sobre a legalidade da cobrança do método de capitalização. 
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Elucidou sobre os encargos moratórios, sustentando a inexistência de 

cobrança da comissão de permanência. Refutou o pedido da devolução 

em dobro, a inversão do ônus da prova e os cálculos apresentados pela 

parte autora. Rogou pela improcedência da ação. Juntos documentos nos 

ids. Núm. 24365250 - Pág. 1 / Núm. 24365282 - Pág. 1. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela 

Antecipada, contra BV Financeira S.A. Em síntese requereu a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Pugnou pela concessão do pagamento 

em consignação afirmando que os encargos cobrados são onerosos. 

Aduziu sobre a ilegalidade da cobrança das tarifas administrativas – tarifa 

de cadastro e tarifa de avaliação do bem. Requereu a inversão do ônus da 

prova, a manutenção da posse do bem e a aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor. Rogou pelo imediato depósito judicial das parcelas 

vencidas evitando, assim a mora da parte autora, acrescidos de juros de 

1% ao mês e multa de 2%; pela expedição da guia para depósitos mensais 

no valor de R$ 814,49 (oitocentos e quatorze reais e quarenta e nove 

centavos) mensais até o julgamento final; pelo deferimento da tutela 

antecipada, para que requerido se abstenha de inserir o nome do autor às 

instituições de proteção ao crédito, bem como a exclusão de seu nome 

aos órgãos de proteção ao crédito e pela nulidade das cláusulas 

concernentes à tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, seguro e taxas de 

juros de mora. Por seu turno, o requerido preliminarmente, requereu a 

inépcia da inicial, face a ausência de pagamento dos valores 

incontroversos; o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita e a 

revogação da liminar concedida. No mérito, sustentou sobre a legalidade 

da cobrança de tarifas – registro de contrato e tarifa de avaliação do bem. 

Afirmou sobre a ausência de abusividade. Questionou o pedido de revisão 

da taxa de juros. Aduziu sobre a legalidade da cobrança do método de 

capitalização. Elucidou sobre os encargos moratórios, sustentando a 

inexistência de cobrança da comissão de permanência. Refutou o pedido 

da devolução em dobro, a inversão do ônus da prova e os cálculos 

apresentados pela parte autora. Rogou pela improcedência da ação. 

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. Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas. 

Inépcia da Inicial Quanto a inépcia da inicial, sob alegação que o 

requerente não comprovou o depósito imediato e regular do valor 

incontroverso, não prospera tal pedido, pois o autor pretende a alteração 

do contrato firmado, com exclusão de alguns encargos e alteração de 

outros, não estando afeto de plano a adequar o contrato. Vejam que foi 

facultado ao autor no id. Núm. 23020070 - Pág. 1 o depósito como 

pretendido. Rejeito a preliminar. Indeferimento da Justiça Gratuita Quanto 

ao pedido de indeferimento da assistência jurídica gratuita trata-se de 

matéria preclusa, pois foi concedido o benefício e o requerido não 

recorreu da decisão. Ademais, a parte requerente faz jus ao benefício 

pleiteado, conforme decisão de id. Núm. 23020070 - Pág. 1. De outra 

banda o pedido de inversão do ônus da prova resta prejudicado pois as 

partes acostaram o contrato qual o autor pretende alteração, estando o 

processo apto a julgamento. 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. Quanto à questão 

de fundo, verifica-se que a parte requerente pretende a consignação 

judicial dos valores relativos às parcelas vencidas da cédula de crédito 

realizada com a parte requerida, visto que, não concorda com os valores 

cobrados e a revisão contratual das tarifas administrativas – tarifa de 

cadastro e tarifa de avaliação do bem e taxas de juros de mora. Pois bem. 

A simples tese de que os valores cobrados pela Instituição Financeira 

estão exorbitantes, em razão do acréscimo de juros abusivos, não é 

suficiente para respaldar a consignação em pagamento. Veja que, de 

acordo com a cédula de crédito colacionada no id. Núm. 24365260 - Pág. 

1, ficou estipulado no item F4, a taxa de juros mensal(1.83%) e 

anual(24,24%), dentro da media de mercado não havendo necessidade de 

alteração. Ali restou evidente a avença de capitalização de juros 

considerando que a taxa mensal é inferior a anual, portanto, não merece 

reparo. De outra banda, em vista do julgamento referente às tarifas 

referente registro de contrato e avaliação do bem pelo Resp nº 

1.578.526/SP, Resp nº 1.578.490/SP e Resp nº 1.578.553 – SP como 

representativos do tema, já houve pronunciamento das matérias ali 

afetadas (Recurso Especial nº 1.578.553/SP - julgamento em 28/11/2018), 

inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos vinculantes e 

“ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo exemplificado. A 

despesa de avaliação do bem ficou determinada sua validade, bem como, 

da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro, 

ressalvadas a abusividade com possibilidade de controle da onerosidade 

excessiva, em cada caso concreto. Tarifa de Avaliação de Bem Desta 

feita, a cobrança de Tarifa de Avaliação no montante de estipulada no 

contrato de id. Num. 24365260 - Pág. 1 na cláusula D – D.2 é legal, como 

foi devidamente indicada nos autos e de acordo com o julgamento acima 

indicado declaro sua validade. Tarifa de Cadastro No que tange à tarifa de 

cadastro, nota-se que não houve pactuação entre partes sobre sua 

incidência, restando frustrado o pleito da parte autora. Juros Moratórios 

Quanto aos encargos moratórios, restou expressamente previsto no item I 

– encargos moratórios, que no caso de inadimplemento haverá incidência 

de juros de mora de 8,10% ao mês e multa de 2%. Encargos ilegais e 

abusivos, devendo ser revisado. Neste caso, havendo inadimplência, 

deverá aplicar a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao 

mês, com multa de 2%. Portanto, improcede o pleito da parte requerente 

para proceder com a consignação em pagamento, como pretendido na 

inicial, uma vez que não ficou demonstrado nos autos, a recusa pela parte 

requerida em receber as parcelas como contratadas e os encargos aqui 

alterados não coaduna com pedido inicial. 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. 

Restrição Cadastral De outra banda, não persistem os argumentos iniciais 

para obstar a inclusão do nome do autor em bancos de dados restritivos, 

pois em caso de inadimplência é devida a inclusão. A parte autora não 

cumprindo o contrato como avençado, estará sujeita a incidência de seus 

encargos e a restrição cadastral. No caso, a restrição cadastral, quando 

há inadimplência (fato inconteste), é legal, valendo-se o requerido do 

exercício regular de direito. Manutenção Da Posse Não persiste a 

pretensão de manutenção na posse do bem, pois não havendo pagamento 

do débito, poderá o credor buscar seu direito através de ação própria, 

inclusive com retomada do bem dado em garantia. Assim, não pode a 

autora ser mantida na posse do bem, quando patente sua inadimplência. 

Patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação de Consignação em Pagamento c 

Pedido Liminar, ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil devendo fazer incidir nos 

casos de inadimplência a correção monetária pelo INPC, os juros de mora 

de 1% ao mês e multa de 2%. Considerando que a parte autora decaiu da 

parte maior e 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, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037510-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIDE RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 249 de 267



HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (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: 1037510-60.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: ALAIDE RAMOS DE OLIVEIRA Vistos, etc. Banco Honda 

S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação 

de Busca e Apreensão contra ALAIDE RAMOS DE OLIVEIRA MORAES, 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado 

na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face Cédula de 

Crédito Bancária sob o nº 2153825 firmado entre as partes anunciado no 

id. 22968271. Alegou que a parte requerida não cumpriu com as 

obrigações pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas em 

03/06/2019, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em 

definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos 

de id. 22968266/22968277. A liminar foi concedida no id. 22971623 e 

cumprida no id. 24190663/24190675. A requerida apresentou 

documentação de id. 24994345 e apresentou contestação de id. 24995366 

e fez uma breve narrativa dos fatos. Asseverou sobre a ampla defesa em 

busca e apreensão. Postulou pela aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Asseverou sobre a cobrança ilegais e não contratados que 

descaracteriza a mora da ré, como a capitalização mensal dos juros. 

Aduziu sobre as cobranças das taxas e tarifas ilegais e antijurídicas como 

tarifa de registro de contrato de R$ 261,10 (duzentos e sessenta e um 

reais e dez centavos) é abusiva quando o Detran cobra o valor de R$ 

109,67 (cento e nove e sessenta e sete centavos) para realizar o serviço, 

bem como a Tarifa de Cadastro no valor de r$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta centavos). Questionou a cobrança dos encargos no período de 

normalidade. Asseverou sobre abusivos como a comissão de 

permanência sob a signa de “juros remuneratórios” e sua cumulação com 

demais encargos moratórios. Requereu a inversão dos ônus da prova e o 

deferimento da gratuidade processual. Rogou pela improcedência da ação. 

Juntou documentos de id. 25477534/25477535. Em seguida, o autor 

presentou réplica a contestação (id. 18640947), e impugnou o pedido de 

justiça gratuita, ratificando a tese inicial. Vieram-me conclusos os autos, 

para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão contra ALAIDE RAMOS DE OLIVEIRA MORAES, 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado 

na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face Cédula de 

Crédito Bancária sob o nº 2153825 firmado entre as partes anunciado no 

id. 22968271. Por seu turno, o requerido apresentou contestação e 

pretendeu a concessão dos benefícios da assistência judiciária; cobrança 

ilegal de juros capitalizados; ilicitude da tarifa de registro do contato e 

tarifa de cadastro; cobrança de comissão de permanência cumulada com 

encargos moratórios; descacterização da mora; inversão do ônus da 

prova e devolução do bem apreendido. Considerando que a matéria 

tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, 

encontram-se nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, 

passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos 

termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. Primeiramente, 

autora demonstrou sua hipossuficiência nos documentos acostados aos 

autos para ser beneficiária da justiça gratuita, inclusive acostado o 

comprovante de seus rendimentos atualizados. Assim, CONCEDO A 

JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se Cumpre enfatizar ser dispensável a 

inversão do ônus da prova, vez que o contrato entabulados entre as 

partes foi acostado no id. 22968271 sendo suficiente para julgamento 

antecipado da lide. As partes firmaram o contrato de financiamento, 

ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na 

inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não 

existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes 

são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. 

Denota-se, que a requerida está inadimplente por deixar de efetuar o 

pagamento a partir da prestação do dia 03/06/2019, assim resta 

caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste. Em vista do 

julgamento referente as tarifas referente serviços prestados por terceiros, 

registro de contrato e avaliação do bem pelo Resp nº 1.578.526/SP, Resp 

nº 1.578.490/SP e Resp nº 1.578.553 – SP como representativos do tema, 

já houve pronunciamento referentes às matérias ali afetadas (Recurso 

Especial Nº 1.578.553/SP -julgamento em 28/11/2018), inclusive conforme 

os art. 1039 e seguintes com efeitos vinculantes e “ultra partes” na qual 

restou julgado conforme abaixo exemplificado. Somente caracterizaria 

abusividade se não houvesse comprovação do valor atribuído a tarifa de 

avaliação que está expressa no contrato. Sob o mesmo fundamento 

aplica-se ao registro do contrato. Referente a despesa de registro de 

contrato no montante de R$ 261,10 (duzentos e sessenta e um reais e dez 

centavos), ficou determinado sua validade, bem como da cláusula que 

prevê o ressarcimento de despesa com o registro, ressalvadas a 

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 

possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso 

concreto. Referida tarifa foi expressamente prevista no contrato no 

Quadro 2 “Condições de Financiamento” e não vislumbrado onerosidade 

como postulado na defesa. Desta feita a cobrança de Tarifa de Cadastro 

no montante de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) estipulada no 

contrato na cláusula de Quadro 2 “Condições de Financiamento é legal, 

como foi devidamente indicada nos autos e de acordo com o julgamento 

acima indicado declaro sua validade. Já pacificado o entendimento da 

legalidade de a cobrança da tarifa de cadastro no contrato firmado de 

acordo com a Súmula 566 do STJ. No caso em tela, percebe-se que no 

caso em tela, trata-se de juros pré-fixados, em percentual de mercado, 

com parcelas fixas de prévio conhecimento da parte autora no qual as 

partes pactuaram a taxa de juros mensal 2,4105600% ao mês e anual de 

33,0873800% ao ano. Não havendo reparo. Com relação à capitalização 

de juros, resta evidente no contrato, pois a taxa mensal é inferior a anual, 

além de ter sido prevista na cláusula IV “ Prazos, Datas de Vencimentos 

das Prestações e Encargos”. 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”. Assim, no negócio jurídico a taxa de juros é 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve 

previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo 

devida sua aplicação. Aliás, foi devidamente prevista a cobrança 

conforme cláusula IV “ Prazos, Datas de Vencimentos das Prestações e 

Encargos” da Cédula. Conclui assim, ser legal a cobrança de juros 

capitalizados não persistindo a pleito defesa, no caso deverá prevalecer o 

julgado do Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos encargos moratórios, 

restou expressamente previsto na clausula IV “ Prazos, Datas de 

Vencimentos das Prestações e Encargos – item 4.5” que no caso de 

inadimplemento a incidência de juros remuneratórios equivalente ao juros 

pactuados, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%. Encargos legais e 

compatíveis entre si. Não foi previsto a cobrança de comissão de 

permanência e nem mesmo houve a comprovação de sua exigência. 

Dessa forma, não houve cobrança cumulada. Portanto não há alteração 

do contrato objeto da ação. Não há sequer como sustentar que está 

pagando mais que o contratado, pois tratam de parcelas pré-fixadas. 

Assim não há que se falar em abusividade do contrato como alegado pela 

requerente. Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito 

material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real 

“sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa 

própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um 

determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de 

depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante 

não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento 

do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Assim, 

devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de 

inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da 

dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de 

penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas. 

É patente, a 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 – Súmula 297. Diante do exposto e considerando o 

que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente 
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Ação de Busca e Apreensão ACOLHENDO as pretensões com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil 

c/c. Decreto Lei n. 911/69, declaro rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Considerando que a parte requerida é 

beneficiária da Justiça Gratuita, isento-o 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, 12 de fevereiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032615-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIA FERREIRA AMORIM BARROS (REU)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023476-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA DE PAIVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042092-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANETE DA MATA BENTO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019132-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI (EXECUTADO)

SCHAUSTON ELIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005792-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

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:

JULIO CESAR PINHEIRO (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001137-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EDYS NUNES JUNIOR (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027478-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL ANICIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 DIAS MANIFESTAR SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003357-35.2018.8.11.0041

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:

SIDNEY MARQUES DOS SANTOS JUNIOR (REU)

OTICA BOA ESPERANCA LTDA - ME (REU)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PRAZO 

DE 05 DIAS, PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006312-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA JURKOVICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031352-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (REQUERIDO)

MARTA CAETANO DIAVAN (REQUERIDO)

ECLAIR DIAVAN (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004000-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048123-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. F. D. S. (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019372-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO DE 05 DIAS MANIFESTAR SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021122-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE GOUVEIA ZARAMELLA (REU)

JOSE LUIZ GOUVEA ZARAMELLA (REU)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE AUTORA PARA NO 

PRAZO DE 05 DIAS MANIFESTAR SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001817-49.2018.8.11.0041

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:

LEOVALDO SORIANO AMORIM NETO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029682-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVES DE MATOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A 

CERTIDAO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025211-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR DOS SANTOS (REU)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE 

AUTORA PARA NO PRAZO DE 05 DIAS MANIFESTAR SOBRE A 

CERTIDAO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023508-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

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:

LUCIANO LACERDA NUNES (REU)

 

CERTIFICO QUE PROCEDO A INTIMAÇAO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR NO PRAZO DE 05 DIAS SOBRE A CERTIDAO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000701-37.2020.8.11.0041

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:

THEISA LOSCHI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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: 1001059-70.2018.8.11.0041

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:

GILMARA FELICIANO DIAS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, procedo a intimação da parte autora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para manifestar acerca da certidão negativa do Oficial 

de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041805-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOEL VIDAL PEREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033080-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parta autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045073-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087705 Nr: 5054-79.2016.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROSA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 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.: 830796 Nr: 36489-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZADIER PEREIRA DOS SANTOS, ELIZADIER 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para impulsionar o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371084 Nr: 7678-48.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - 

OAB:5.668/MT, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - 

OAB:2906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 

MS

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo legal, 

para manifestar sobre embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777044 Nr: 30381-65.2012.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466688 Nr: 33804-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO ZAINA DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 33804-04.2010.811.0041, 

Protocolo 466688, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002302-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA LEITE DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, bem como manifestar - se 

sobre a petição de id.28759828 da parte requerida, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000308-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO NARDEZ BRANCO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027778-26.2017.8.11.0041

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:

PASSO CERTO REPRESENTACOES LTDA - ME (REU)

PAULO BOTELHO ANDRADE (REU)

MARISA CHISUE KOGUI (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011355-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMAO EDESON CACHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005904-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO VINICYOS MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018667-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMENIO ESPIRITO SANTO NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEVINO VIEIRA GUIMARAES OAB - MT17692-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015630-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATITUDE MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (EXECUTADO)

VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

FERNANDES FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010870-54.2018.8.11.0041

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:

JENIFFER CHRISTIAN POMPILHO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

LA VIE COMERCIO DE ROUPAS FEMININAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 
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on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004737-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

AYMORE (EXEQUENTE)

RICARDO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI CATARINO OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019356-96.2016.8.11.0041

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:

JHONATHAN ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007163-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DA SILVA RONDON (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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029281-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR BENEDITO DE AQUINO (EXECUTADO)

MERCADO DO PAPAI EIRELI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003235-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHOPPING DA MULHER COMERCIO DE ARTIGOS FEMININOS 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 se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a correspondência devolvida.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005916-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS WALKEN SILVA CRUZ BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005916-91.2020.8.11.0041. 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, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001917-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEANE JESUS BORGES (EXECUTADO)

VITOR HUGO DOS SANTOS DE PAULA (EXECUTADO)

VITOR HUGO DOS SANTOS DE PAULA 03243253128 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001917-33.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro a emenda a 
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inicial quanto ao Contrato de Cédula de Crédito Comercial de Id 28207372. II 

- Intime-se o exequente novamente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir com o determinado no item II do despacho de Id 28108287, 

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, 12 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012617-05.2019.8.11.0041

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:

JESSICA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012617-05.2019.8.11.0041. Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que o exequente acostou somente o comprovante do pagamento 

da diligência, consoante Id 28676208 - pág. 1. Assim, intime-se o 

exequente novamente para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir com o 

determinado no despacho de Id 28057738, 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, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR MORAIS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011064-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILTERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 

EPP (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035536-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOMINGOS DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005222-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.S. COM. DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

SERGIO LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027578-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLEANO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007707-03.2017.8.11.0041

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:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE LUIZ FUGIWARA (EXECUTADO)

PAULO SERGIO ANACLETO (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013069-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERILO JORGE CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015179-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008744-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057361-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL XAVIER BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014337-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTINHO GONCALVES DA SILVA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029120-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PODEROSO DE SOUZA (REQUERIDO)

GIANMARCO PACCOLA CAPOANI (REQUERIDO)

SALETE MARIA BUFALO PODEROSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017133-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPIO LINO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007618-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA MARIA COSTA MARTINS DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

CAMILA MARIA COSTA MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

WILLIAN NARCAY DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011152-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUA WYCCTHOR DE PAULA SANTIAGO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034793-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATACHA OLEINIK DE MORAES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012963-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO OAB - SP270628 (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO SIMAO NEVES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004276-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA DE ARTES OLIVEIRA LIMITADA - ME (REU)

CRISTIANO DE OLIVEIRA (REU)

ERASMO CARLOS DE OLIVEIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021466-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR (EXECUTADO)

OFFICE CONSULTORIA E GOVERNANCA TRIBUTARIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005967-05.2020.8.11.0041

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:

FERREIRA & FERREIRA MOVEIS LTDA - ME (REU)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005967-05.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006002-62.2020.8.11.0041

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:

MARYANA COSTANESKI (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006002-62.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020159-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

WENDER MOURA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu patrono 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob pena de 

desinteresse no prosseguimento da ação e desistência do feito, 

ensejando sentença sem julgamento do mérito nos termos do art.485 do 

CPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023649-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MOREIRA DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

intimo o autor para informar acerca do cumprimento do acordo , no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29877 Nr: 4599-18.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODESSA DA AMAZÔNIA LTDA., ARI WOJCIK, 

SEBASTIÃO EDSON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 96.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1020959 Nr: 32413-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FABIANO MANZON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Compulsando os autos verifico que o executado compareceu 

espontaneamente nos autos, mediante acordo às fls. 55/56, sendo assim, 

dou-o por citado.As partes entabularam acordo, consoante de fls. 55/56, 

no entanto os executados descumpriram a avença, consoante petição às 

fls. 60/62. (...) Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 60/62 

do exequente Banco Santander (Brasil) S/A, CNPJ n° 90.400.888/0001-42 

e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante 

correspondente ao débito e aos honorários advocatícios atualizado em 

setembro/2019, R$ 233.442,51 (duzentos e trinta e três mil e quatrocentos 

e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado Jean 

Fabiano Manzon Soares, CPF nº 200.129.838-29, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, 

excluídas as reservas mantidas pelo Banco Central. (...) Em seguida, 

intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1083190 Nr: 3040-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON PINHEIRO DA SILVA

 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:

 Vistos etc.Compulsando os autos verifico que o executado compareceu 

espontaneamente nos autos, às fls. 42/44, sendo assim, dou-o por 

citado.As partes entabularam vários acordos no decorrer deste processo, 

no entanto nenhum foi devidamente cumprido pelo executado, inclusive o 

último junto às fls. 65/66, consoante petição à fl. 68. (...) Defiro o pedido de 

penhora online constante de fls. 68/69 do exequente Banco Santander 

(Brasil) S/A, CNPJ n° 90.400.888/0001-42 e, para tanto ordeno que se 

oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante correspondente ao débito atualizado 

em outubro/2019, R$ 30.860,37 (trinta mil e oitocentos e sessenta reais e 

trinta e sete centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao executado Edilson Pinheiro da Silva, CPF nº 

581.388.111-53, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo 

Banco Central. (...) Em seguida, intime-se o executado, dando-lhe ciência 

da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 
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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 Código de Processo Civil, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81322 Nr: 4441-26.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FRANCISCO EL HAGE, JOSÉ TADEU 

REYES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO ADSON DE SOUZA 

FILHO - OAB:122.345/MG, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - OAB:MT 

4678, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls.447/448.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes apeladas a apresentarem 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716405 Nr: 10399-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDEIRO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A, RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT, WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - OAB:7503-B

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes são tempestivos.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em tratar-se de Embargos com efeitos infringentes, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

requerida para manifestar nos autos quanto ao referido Embargo de 

fls.316/319 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724591 Nr: 20261-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE M.T. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT, RUY DE SOUZA 

GONÇALVES - OAB:12133/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE 

FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes são tempestivos.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em tratar-se de Embargos com efeitos infringentes, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

requerida para manifestar nos autos quanto ao referido Embargo de 

fls.267/270 no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787700 Nr: 41622-36.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes 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.: 327255 Nr: 341-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DE SANTA ANA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - 

OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia, pois a parte autora encartou somente uma diligência, 

faltando encartar para o bairro Parque do lago VG, conforme petição de 

folhas 155, sendo impossível o cumprimento do mandado por oficial de 

justiça no endereço indicado, sendo assim, _ 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912565 Nr: 38578-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO MARSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145664 Nr: 29935-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERNANDO PEREIRA DA SILVA, JEFERSON DE 

SOUZA FREITAS

 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:

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868045 Nr: 7986-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLER MARCUS PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, EDUARDO CHALFIN - OAB:20.332-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada ANA PAULA SIGARINI 

GARCIA, OAB/MT 10.133 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.: 1095900 Nr: 8779-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO LURISOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente a comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento, conforme decisão de fls. 

54/55 de 06/12/2019, publicada no DJE 10636 em 11/12/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059398 Nr: 50728-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAVO IND. E COM. DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA EPP, GONÇALO PEREIRA DE ARRUDA, DEIVID TAQUES DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012426-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA MARTINS MOREIRA OAB - DF21612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO AVALONE (REQUERIDO)

CARLOS AVALONE JUNIOR (REQUERIDO)

MARCELO AVALONE (REQUERIDO)

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1005516-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR TEREZINHA GIACHETTO DA SILVA (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNYFER MORAES DE LIMA OAB - MT22767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Incidente n. 

1005516-77.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Proceda-se ao apensamento da presente ação aos autos da Ação 

Monitória de n. 1007597-67.2018.8.11.0041. II – Recebo o presente 

Incidente de Falsidade e, consequentemente, suspendo o andamento da 

Ação Monitória principal a ser apensa, consoante parágrafo único do 

artigo 430 do CPC. III – Dê-se ciência às partes. IV – Intime-se o Banco 

suscitado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

artigo 432 do CPC. Após, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 12 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: 1062283-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAIR COELHO 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: 1062283-72.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 

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$ 8.561,21, conforme próprio extrato de débito de Id 

27747471. 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. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 12 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
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Processo Número: 1001807-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PEREIRA CARDOSO FARBI (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: 1001807-34.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o recolhimento das custas iniciais de 

distribuição Id 28270935 - pág. 2. 2. Defiro a emenda a inicial de Id 

28680197. 3. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Diante da tentativa de 

notificação extrajudicial e do instrumento de protesto acostados aos 

autos, comprovada a mora da parte requerida. Segue jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO SIMPLES 

VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA 

AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O 

DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – 

RECURSO DESPROVIDO. É válida para a comprovação da constituição em 

mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo 

devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele 

recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não 

ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, 

ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for 

informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do 

Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do 

art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 

1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: Alienação Fiduciária, 

Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA 

FILHO, DJe: 26/09/2017) (grifo nosso) Expeça-se mandado de busca e 

apreensão do veículo MARCA RENAULT, MODELO SANDERO STEPWAY, 

CHASSI 93YBSR8VKCJ357094, PLACA OBB1775, RENAVAM 

00475040309, COR PRATA, ANO 12/12, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 4. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 5. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 6. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 28270936 - pág. 2, para o devido cumprimento de 

mandado. 7. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 8. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

9. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 12 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: 1028353-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028353-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Defiro o pedido de substituição do polo ativo 

da presente demanda, devendo passar a integrá-lo OMNI Banco S/A, 

registrando-se a alteração no sistema PJE. II – Cumpra a Secretaria o 

determinado na decisão constante de ID 28703549, item II, com urgência. 

Ressaltando que a diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de busca e apreensão do bem e citação do réu encontra-se 

junto ao ID 28749216. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022623-76.2016.8.11.0041

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:

JOSE LUIS GOMES BEZERRA (EXECUTADO)

TELMA REGINA GOMES TABUAS BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022623-76.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que os executados compareceram 

espontaneamente nos autos, mediante acordo junto ao Id 5607851, sendo 

assim, dou-os por citados. As partes entabularam acordo, consoante Id 

5607851, no entanto os executados descumpriram a avença, consoante 

petição ao Id 15538828. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Novo Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira 

opção para fins de penhora para garantir a execução. Defiro o pedido de 

penhora online constante de Id 15538828 do exequente Banco Bradesco 

S/A, CNPJ n° 60.746.948/0001-12 e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante correspondente ao débito e aos honorários 

advocatícios atualizado em setembro/2019, R$ 80.290,36 (oitenta mil e 

duzentos e noventa reais e trinta e seis centavos), que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados 

Jose Luis Gomes Bezerra, CPF nº 482.031.221-91 e Telma Regina Gomes 

Tabuas, CPF nº 550.080.031-00, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as 

reservas mantidas pelo Banco Central. Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Em seguida, intimem-se os executados, 

dando-lhes ciência da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 

3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo 

em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. MJ/Cuiabá, 06 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000707-44.2020.8.11.0041

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:

CLODOALDO 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: 1000707-44.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 28897248 - pág. 2. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA TOYOTA, 

MODELO ETIOS HATCH XLS 1.5, COR PRATA, CHASSI 

9BRK29BTXD0004537, PLACA OBK8903, RENAVAM 00528089803, ANO 

13/13, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Intime-se o requerente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 7. 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. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005528-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES - CENTRO DE TRATAMENTO MEDICO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005528-91.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro, 

excepcionalmente, o recolhimento das custas ao final do processo, ante a 

alegação de impossibilidade momentânea do requerente de custear as 

despesas processuais, em vista dos documentos trazidos aos autos, 

garantindo-lhe, dessa forma, o direito constitucional de acesso à Justiça. II 

– No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho 

do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste 

estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. 

Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 

Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do 

ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas 

de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da 

prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, 

além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada 

também a suportar as despesas de realização da prova requerida pela 

parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus 

de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 12 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: 1001853-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDO CEZAR DALLAPRIA (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: 1001853-23.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 28289571 - pág. 1. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA 

VOLKSWAGEN, MODELO POLO SEDAN 1.6, CHASSI 

9BWDB09N5BP004684, PLACA NUC2648, RENAVAM 00229700020, COR 

PRATA, ANO 10/11, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 28289570 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 7. 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. 

8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 12 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 
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Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032548-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPENSADOS SAO JUDAS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032548-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

COMPENSADOS SAO JUDAS EIRELI - ME Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Tendo em vista as certidões constantes nos ID’s 17032550, 22328667 e 

23054085, defiro o pedido junto ao ID 27841891. Cite-se o requerido por 

edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 

(trinta) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do 

edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 12 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: 1037838-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAINA GARCIAS MARTINS (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037838-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

THAINA GARCIAS MARTINS Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, ID 28214801. II – Fixo 

honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) do valor 

executado, consoante artigo 85, §1º do CPC. III – Assim, intime-se a 

executada, para pagamento do débito, na forma indicada no artigo 513, 

§2º, II do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 523 do citado 

Código. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento. IV – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043770-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE DE ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1043770-90.2018.8.11.0041. Vistos etc. Flávio Pereira dos 

Santos e Josilene de Almeida Silva ajuizaram Ação Anulatória de Contrato 

de Empréstimo C/C Indenização Por Danos Morais em face de Kirton Bank 

S/A – Banco Múltiplo. Afirmaram que celebraram com o banco requerido 

contrato para a aquisição de um imóvel residencial e avençado entre as 

partes imóvel registrado, sobre a margem da Matrícula n.º 78.211, ficha n.º 

076/2 no 6º Serviço Notarial e de Registros de imóveis do Município de 

Cuiabá/MT. Cartório 6º Ofício de Cuiabá/MT. Que procuraram diversas 

vezes o departamento financeiro do requerido para renegociação, sem 

êxito. Alegaram que não foram cientificados acerca do leilão, permitindo a 

purgação da mora. Assim, defenderam que no procedimento de 

execução-extrajudicial não foram devidamente intimados, pessoalmente, 

acerca dos leilões, nem tão pouco notificados para purgação da mora. 

Pediram assim a nulidade do ato de consolidação da propriedade do 

imóvel, para anular a consolidação da propriedade do imóvel. Pedem o 

ressarcimento por danos morais que alegam ter sofrido. Pediram a 

procedência da ação, com a anulação do contrato e o ressarcimento por 

danos morais supostamente sofridos, bem como a condenação do 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Protestando pelos meios de prova admitidos, deu à causa o 

valor de R$ 180.700,00 (cento e oitenta mil e setecentos reais). Com a 

inicial, acostou documentos. Em decisão interlocutória proferida no Id 

21996366, foram concedidos ao requerente a inversão do ônus da prova, 

os benefícios da justiça gratuita, deferido o pleito de antecipação de tutela 

e mantido os requerentes na posse do bem imóvel e determinada a citação 

do requerido. Regularmente citado o requerido compareceu na petição de 

Id 23977328, apresentando contestação. Em sua defesa, em sede de 

preliminar argumentaram a falta de interesse de agir, o indeferimento da 

petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da 

ação. Adentrando ao mérito, impugnou o banco os benefícios da 

assistência judiciária gratuita deferidos aos autores, refutando todos os 

argumentos dos autores, pedindo ao final que a ação seja julgada 

improcedente. Devidamente intimados os requerentes para apresentar 

impugnação à contestação, compareceu na petição de Id 24001252. 

Pediram os requerentes pela retificação do polo passivo da demanda, para 

passar a figurar Banco Bradesco S/A. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisão contratual 

promovida por Flávio Pereira dos Santos e Josilene de Almeida Silva em 

face de Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo, na qual os requerentes pleiteiam 

a anulação de contrato firmado entre as partes, declarando nula a 

consolidação da propriedade e consequentemente a rescisão contratual, 

bem como o ressarcimento por danos morais supostamente sofridos. Em 

decisão interlocutória proferida no Id 21996366, foram concedidos ao 

requerente a inversão do ônus da prova, os benefícios da justiça gratuita, 

deferido o pleito de antecipação de tutela e mantido os requerentes na 

posse do bem imóvel e determinada a citação do requerido. Regularmente 

citado o requerido compareceu na petição de Id 23977328, apresentando 

contestação. Em sua defesa, em sede de preliminar argumentaram a falta 

de interesse de agir, o indeferimento da petição inicial por ausência de 

documento indispensável à propositura da ação. - Do pedido de retificação 

do polo passivo da demanda Pediram os requerentes pela retificação do 

polo passivo da demanda, para passar a figurar Banco Bradesco S/A. 

Defiro o pedido de retificação do polo passivo da demanda, devendo 

passar a figurar Banco Bradesco S/A. Procedam-se às retificações 

necessárias. - Da preliminar de inépcia da inicial Em sua defesa, alegou 

preliminarmente a inépcia da inicial, aduzindo que a ausência de 

documento indispensável à propositura da ação. Considera-se inepta a 

petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir; da narração 

dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for 

juridicamente impossível; contiver pedidos incompatíveis entre si. Assim, 

inconsistente a preliminar. Com efeito, entendo que a petição está apta a 

ser processada. De forma que não verifico qualquer dos casos descritos 

no § 1º do art. 330 do Código de Processo Civil. Deste modo, rejeito a 

preliminar arguida. - Da preliminar de falta de interesse de agir Em sua 

defesa, alegou preliminarmente a carência da ação, por falta de interesse 

de agir e impossibilidade jurídica do pedido. Apesar dos argumentos do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 264 de 267



banco, inconsistente a preliminar. Com efeito, entendo presente o 

interesse processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao 

binômio - necessidade-utilidade. Ademais, entendo que é perfeitamente 

possível o pedido de revisão do contrato, na medida em que a parte se vê 

diante da necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de 

proteção a um direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do 

procedimento processual adequado, não havendo assim porque falar em 

carência da ação, por inépcia da inicial. Logo, não se evidencia a alegada 

carência de ação, por ausência de interesse processual, porquanto a 

medida judicial requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Deste 

modo rejeito a preliminar arguida. Passo à análise do mérito da presente 

ação. - Da inversão do ônus da prova Conforme já determinado decisão 

interlocutória proferida no Id 21996366, tenho como incidente o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de consequência, a 

inversão do ônus da prova. DO MÉRITO As questões aqui em discussão 

não estão a exigir dilação probatória por envolverem matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando assim o julgamento do processo 

no estado em que se encontra, de conformidade com a previsão contida 

no artigo 355, inciso I do CPC. Afirmaram que celebraram com o banco 

requerido contrato para a aquisição de um imóvel residencial e avençado 

entre as partes imóvel registrado, sobre a margem da Matrícula n.º 78.211, 

ficha n.º 076/2 no 6º Serviço Notarial e de Registros de imóveis do 

Município de Cuiabá/MT. Cartório 6º Ofício de Cuiabá/MT. Que procuraram 

diversas vezes o departamento financeiro do requerido para 

renegociação, sem êxito. Alegaram que não foram cientificados acerca do 

leilão, permitindo a purgação da mora. Assim, defenderam que no 

procedimento de execução-extrajudicial não foram devidamente intimados, 

pessoalmente, acerca dos leilões, nem tão pouco notificados para 

purgação da mora. Pediram assim a nulidade do ato de consolidação da 

propriedade do imóvel, para anular a consolidação da propriedade do 

imóvel. Em sua defesa, o banco requerido impugnou os benefícios da 

assistência judiciária gratuita deferidos aos autores, refutando todos os 

argumentos dos autores, pedindo ao final que a ação seja julgada 

improcedente. - Da impugnação ao deferimento da gratuidade ao autor Em 

sua defesa, impugnou o banco embargado o deferimento da gratuidade ao 

autor, aduzindo que o mesmo não comprovou seu estado de necessidade. 

Tenho que seu argumento não merece guarida. Inicialmente, verifico 

dentre os documentos acostados pela autora, especificamente o de Id 

17080194, qual seja, a cópia da carteira de trabalho dos requerentes, bem 

como, a declaração de hipossuficiência apresentada, Id 17080193, 

entendo que goza a declaração de miserabilidade acostada de presunção 

relativa de veracidade que deve ser desconstituída por prova robusta e 

cabal. Com efeito, em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho 

do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Ademais, observo que quando da análise 

dos argumentos dos autores na exordial entendeu o Juízo serem os 

mesmos beneficiários da gratuidade da justiça, deferindo-lhes o pedido na 

decisão de Id 21996366, passando a decisão irrecorrida. Além disso, a 

matéria deveria ser alegada em incidente processual, em peça específica 

para esse questionamento, que seria autuado em apartado. Logo, o pedido 

do embargado não merece prosperar. - Da consolidação em mora A parte 

autora requer a anulação da adjudicação do imóvel em favor do banco 

requerido, tendo o banco alegado a regularidade do procedimento de 

consolidação da propriedade. Verifico que o contrato de financiamento foi 

celebrado segundo as regras previstas na Lei n. 9.514/1997, que trata da 

alienação fiduciária de coisa imóvel. A citada Lei foi editada depois da 

Constituição Federal de 1988, de acordo com o processo legislativo nela 

previsto, ostentando, assim, a presunção iuris tantum de que é 

constitucional, considerando que faculta aos fiduciantes, antes da 

consolidação da propriedade em nome do agente financeiro, a 

oportunidade de quitarem o débito. Por outro lado, é certo que, uma vez 

consolidada a propriedade em nome da instituição financeira, com 

fundamento no caput do art. 26 da Lei n. 9.514/1997, registrada em 

cartório civil de registro de imóveis, opera-se a extinção do contrato de 

financiamento. Para que a propriedade seja consolidada em nome do 

credor (fiduciário), contudo, faz-se necessária a constituição em mora do 

devedor (fiduciante), o que se dá com a sua intimação, na forma do art. 26 

e seus parágrafos, da Lei 9.514/1997, os quais têm a seguinte redação: 

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído 

em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a 

propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1º Para os fins do disposto 

neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador 

regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo 

oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de 

quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do 

pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos 

contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 

condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de 

intimação. § 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será 

expedida a intimação. § 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao 

fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente 

constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro 

de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da 

situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo 

correio, com aviso de recebimento. § 3o -A . Quando, por duas vezes, o 

oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o 

serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita 

motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de 

efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente 

o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n o 13.105, de 16 de março de 

2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) 

(negritei). § 3 o -B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de 

conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 

3 o -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo 

recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017) . § 

4 o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal 

ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o 

fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e 

informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, 

promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo 

menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca 

de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo 

para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação 

dada pela Lei nº 13.043, de 2014) . § 5º Purgada a mora no Registro de 

Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. § 6º O oficial do 

Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, 

entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas 

de cobrança e de intimação. § 7 o Decorrido o prazo de que trata o § 1 o 

sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, 

certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da 

consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do 

pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o 

caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) § 8 o O 

fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao 

imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos 

no art. 27. No caso dos autos, com razão a parte autora, pois de fato não 

ficou demonstrado que o mutuário tenha sido notificado pessoalmente, 

como determina o art. 26, § 3º, da Lei n. 9.514/1997. É que, nos termos da 

Lei 9.514/1997, necessária, nesses casos, a notificação prévia do 

fiduciante inadimplente, para somente depois efetivar-se a rescisão do 

contrato e consolidação da propriedade na pessoa do credor. E tal 

notificação, conforme § 3º do art. 26 da referida Lei, há de se fazer 

pessoalmente ao fiduciante e não por via de editais, ou outro meio que não 

evidencie efetivamente a notificação do mutuário. No presente caso, não 

restou claro da documentação acostada pelo banco requerido em sua 

defesa, especificamente da certidão contida no Id 23977330, que a 

notificação foi entregue pessoalmente aos requerentes. Deveria o banco 

requerido apresentar nos autos documento comprovando que agiu 

conforme determina a mencionada lei para fins de constituir o devedor em 

mora. Além disto, não consta aos autos nenhuma notificação da data de 

realização do leilão extrajudicial, deixando de comprovar a regularidade do 

procedimento. Assim sendo, o banco requerido não cuidou em comprovar 

a regular notificação prévia dos mutuários, de modo a constituí-los em 

mora, sendo nula a adjudicação do imóvel, objeto da demanda, bem como 

o ato administrativo que rescindiu unilateralmente o contrato firmado entre 

as partes. Neste sentido a jurisprudência dos tribunais pátrios: EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO INCORRETO. AUSÊNCIA DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. LEILÃO. NULIDADE. PEDIDO LIMINAR DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. O art. 30 da Lei 9.514/97 dispõe sobre a reintegração 
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liminar do credor fiduciário na posse do imóvel, desde que comprovada a 

consolidação da propriedade em seu nome, na forma do disposto no art. 

26 do mesmo diploma legal. 2. De acordo com o art. 26, §§ 1º e 3º, da 

referida Lei, o devedor fiduciante deve ser intimado pessoalmente para 

purgar a mora no prazo de 15 dias, sob pena de consolidar-se a posse e 

a propriedade em favor do credor fiduciário. 3. As tentativas de intimação 

da parte agravada não foram feitas no endereço informado no contrato, 

motivo pelo qual não poderia ter sido emitida certidão atestando que a 

devedora fiduciante se encontrava em lugar incerto e não sabido e, por 

conseguinte, não era possível a intimação por edital. 4. Havendo indícios 

de que é nula a consolidação da propriedade em nome da agravante, não 

há que se falar em reintegração de posse do imóvel. 5. Recurso 

conhec ido e  desprov ido.  (TJ-DFT,  Acórdão 1128026 , 

07040936620188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª 

Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

EM NOME DO CREDOR FIDUCIANTE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA. NULIDADE. HONORÁRIOS. 

MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Para a constituição do devedor em 

mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento (AgRg no REsp 

1249864/SC, Ministro Paulo De Tarso Sanseverino. DJe 13/11/2012). 2. 

Fixados os honorários advocatícios segundo os preceitos do art. 20, §4º, 

do Código de Processo Civil, e com a necessária razoabilidade, mantém-se 

a quantia arbitrada na instância de origem. 3. Recurso conhecido e 

desprovido" (Acórdão n.884546, 20140111145348APC, Relator: CARLOS 

RODRIGUES, Revisor: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 08/07/2015, Publicado no DJE: 04/08/2015. Pág.: 323) 

Com efeito, impende ressaltar que compete ao réu comprovar, 

minimamente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor (art. 373, II, do CPC). Logo, merece acolhimento o pedido 

dos autores. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO PROCEDENTE a presente 

ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. E de 

consequência, declaro nula a consolidação da propriedade do imóvel 

realizada na margem do imóvel registrado junto à matrícula n.º 78.211 no 

Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT. Oficie-se ao Cartório acerca da 

nulidade ora reconhecida, a fim de que proceda às baixas necessárias. 

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à 

causa, na forma da previsão contida no parágrafo único do artigo 85 do 

CPC. 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, 12 de 

fevereiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1406788 Nr: 10462-46.2019.811.0041

 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 PUBLICO E O ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MOISÉS PINTO ARAGÃO DE 

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. 2.240/2.241 (Autos nº. 

3574-96/1998.811.0041).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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1232045 Nr: 15531-30.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON RODRIGUES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RIBEIRO ALVES, ANDREA 

APARECIDA LUZ DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES, DJALMA DE 

JESUS RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT, LUCAS BERNADINO - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANETE FERREIRA DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:12726, BRUNO DE MELO MIOTTO - OAB:19.512/MT, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/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)YURI MATHEUS ANDRADE DE ARRUDA OAB/MT 27.356 a 

devolver em Juízo os autos 15531-30.2017.811.0041 - Cód. 1232045, no 

prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do §4º do art. 107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista 

que o processo encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que 

os autos foram retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o 

§ 3º do art. 107 do CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 266 de 267



Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral

Dúvidas e Sugestões:
Gestão do Diário da Justiça

Coordenadoria Judiciária 

(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1067713/2/2020 Página 267 de 267


		2020-02-13T09:49:47-0400
	REBECCA ROQUE DUARTE:32529




